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Teisininkų teniso turnyro
„LAW SLAM 2017“
NUOSTATAI

2017 m. spalio mėn. 14-15 d. organizuojamas teisininkų teniso turnyras „LAW SLAM
2017“, kuriame teniso kortuose jėgas išbandyti kviečiami advokatai, teisėjai, prokurorai, įmonių
vidiniai teisininkai bei kiti teisininko išsilavinimą turintys žaidėjai (VYRAI ir MOTERYS).
Turnyro tikslas - suburti teisininkų bendruomenę teniso korte bei skatinti neformalų teisininkų
bendravimą.
P.S. reikia surinkti 48 dalyvius – tada bus smagiausios kovos.
Turnyro vieta ir laikas: 2017 m. spalio 14-15 d., šeštadienį 10.00 – 19.00 val. ir sekmadienį
10.00-17.00 val., UAB „Teniso erdvė” kortuose Žirgų g.1, Gineitiškės, Vilniaus r.
Startinis dalyvio mokestis – išankstinė registracija iki 2017.09.30 - 60 Eur asmeniui, nuo
2017.10.01 – 70 Eur asmeniui.
Šventinė vakarienė - visi dalyviai bus kviečiami į vakarienę, kuri vyks „Teniso erdvėje“.
Turnyro informacija
Kontaktinis asmuo: Tomas Bagdanskis 865984463
Turnyro internetinė svetainė – www.teisininkutenisas.lt.
Prašymas – rezervuoti spalio 14-15 d. tenisui!

TURNYRO DALYVIAI IR BURTŲ TRAUKIMAS
1. Burtų keliu žaidėjai bus suskirstyti į komandas (6 žaidėjai vienoje komandoje).
2. Burtų traukimas vyks vieną dieną prieš turnyro dieną.
3. Rato principu bus žaidžiama pogrupiuose. Sekmadienį vyks atkrintamosios varžybos, kur
susitiks pajėgiausia pogrupio komanda su kitos grupės 4 komanda dėl patekimo į kitą etapą.
4. Žaidėjai bus suskirstyti į 3 krepšelius pagal pajėgumą. Kiekvieną komandą sudarys po 2
žaidėjus iš kiekvieno krepšelio.
5. Komanda sudarys 3 poros (gali būti vyrų poros, moterų poros ir MIX – priklausomai nuo
burtų).
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6. Poros skirstomos tokia tvarka pagal krepšelius - 1+1, 2+2, 3+3. Bus žaidžiama su
atitinkamomis priešininkų poromis pagal lygį (krepšelį).
7. Komandos žaidimą pradeda 3 krepšelio žaidėjai, toliau 2 krepšelio, ir susitikimą pabaigia 1
krepšelio poros.

ŽAIDIMO TAISYKLĖS
8. Visos komandos rato sistema sužaidžia grupėje su kiekviena komanda, kurių grupėje yra
keturios.
9. Komanda prieš komandą - 3 mačai - trys skirtingos porų kombinacijos.
10. Šeštadienį bus žaidžiama valandiniu formatu, sekmadienį - vienas setas. Esant rezultatui 66, žaidžiamas tiebreak’as iki 7 taškų.
11. Žaidžiama su lemiamu tašku geime, priimantiesiems pasirenkant pusę.
12. Kiekviena komanda turi galimybę i vieną „super tašką“ per viena setą ir papildomai į vieną
per tiebreak’a.
„Super taškas“ - tai dvigubas taškas, kurio gali paprašyti priimantieji servą. Jei šiuo atveju
priimantieji laimi tašką, jie gauna dvigubą tašką, pvz. esant geime rezultatui 40:30,
priimantieji paprašo ir laimi super tašką, šiuo atveju jie laimi ir geimą.
REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
13. Žaidžiant komanda prieš komandą svarbiausia laimėti kuo daugiau geimų, nes tai lems
galutinę pergalę po trijų tarpusavio mačų. T.y. svarbiausia kuo geresnis laimėtų ir
pralaimėtų geimų balansas. Už kiekvieną pergalę prieš kitą komandą grupėje, komanda
gauna papildomus 5 taškus.
14. Galutinė komandos prieš komandą pergalė turi būti „užtvirtinta“ laimėtu geimu! Pvz.:
prieš paskutinį trečią mačą jūsų komandos pergalė akivaizdi, t.y. 24:16 jūsų naudai. Ir
atrodo kad priešininkai neturi galimybių jus pavyti (juk geriausiu atveju jie gali laimėti 6:0,
ir rezultatas bus 24:22 jūsų naudai), tačiau nugalėtojai privalo užtvirtinti pergalę laimėtu
geimu. T.y. kol nugalėtojai nelaimi geimo, žaidimas tęsiasi ir geimai skaičiuojasi toliau
pralaiminėjančios komandos naudai. Šiuo atveju komandų tarpusavio žaidimų galutinis
rezultatas gali baigtis 24:25 prieš tai pralaiminėjančios komandos naudai, jeigu
pralaiminėjusi komanda „atlošia“ 9 geimus iš eilės.
15. Jei po visų trijų tarpusavio mačų taškų ir geimų skaičius lygus! Šiuo atveju žaidžiamas
vienetų Tiebreak’as iki 7 taškų (gali žaisti bet kuris komandos narys).
16. Turnyro nugalėtoja - komanda kuri laimės finale. Bus aiškinamos visos vietos.

