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KLAIPĖDOS PADELIO TENISO ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 

BENDROJI DALIS 

 

1. Klaipėdos padelio čempionatą organizuoja Klaipėdos padelio teniso federacija. 

 

2. Čempionato turnyro vykdytojas:  Klaipėdos miesto padelio teniso federacija, Memel CC padelio 

teniso klubas ir  Slėnio padelio klubas.  

 

3. Data. Varžybos vykdomos 2020 m. liepos 24-25 d.  Esant dideliam dalyvių skaičiui turnyras gali 

prasidėti liepos 23 d vakare. 

 

4 Turnyro vietos :  Memel CC padelio klubo aikštynas , adresas :  Tvenkinių 30, Stančių kaimas, 

Kretingalės seniūnija, Klaipėdos rajonas (National Golf  Resort).  Padelio namai aikštynas. Adresas : 

Jugtinė g. 1, Aukštkiemių kaimas,Klaipėdos raj. 

 

5. Dalyviai. Čempionate kviečiami dalyvauti sportininkai, žaidžiantys padelį. Vyks vyrų A B+, B,  C 

ir pradedančiųjų grupės, bei moterų – B ir C ir pradedančiųjų grupių turnyrai. Čempionato 

organizatoriai pasilieka teisę jungti dalyvių grupes. Vienoje grupėje registruojama ne daugiau 16  vyrų 

ir moterų porų.  Dalyviams leidžiama registruotis ir žaisti tik vienoje grupėje. 

 

6. Registracija. Išankstinė registracija vykdoma iki Liepos 20 d. 20.00  val. siunčiant elektroniniu 

paštu padelioturnyrai@gmail.com arba paskambinus telefonu +37064626389, bei nurodant vardą, 

pavardę, grupę į kurią registruojamasi.  Burtai traukiami pasibaigus išankstinei registracijai  - liepos 

21 d. (trečiadienį) 17.00 val. Po burtų traukimo, komandos bus informuotos el. paštu , kada turi 

atvykti į varžybas . Turnyro startinis mokestis – 25 Eur dalyviui. Startinis mokestis sumokamas 

išankstinės registracijos metu į banko sąskaitą LT397044060008363803, mokėjimo paskirtyje 

nurodant  čempionato dalyvio vardą ir pavardę.  

 

7.Kamuoliukai: Bullpadel. 

 

8 Kiti reikalavimai . Į savo mačus būtina atvykti iš anksto (30 min.) ir mačų metu laikytis etikos bei 

padelio taisyklių reikalavimų. Pavėlavusiems į mačą daugiau, kaip 15 min. dalyviams įskaitomas 

pralaimėjimas.  

 

VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA 

 

1.Reglamentas. Žaidėjai grupėse suskirstomi į 16 komandų lentelę. Vyriausiasis teisėjas gali sudaryti 

skirstomų žaidėjų sąrašą, t.y. atrinkti tam tikrą skaičių žaidėjų pagal pasiekimus praėjusiuose 

turnyruose, kad pajėgiausi žaidėjai nesusitiktų jau pirmąjame etape.  
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Žaidėjas, užimantis aukščiausią poziciją skirstomųjų žaidėjų sąraše įrašomas į pirmą (1) eilutę. 

Žaidėjas, užimantis antrąją poziciją įrašomas į šešioliktą (16) eilutę. Trečia ir ketvirtą poziciją 

užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas įrašomas į penktą (5) eilutę, antrasis 

ištrauktas – į dvyliktą (12) eilutę. Visi likę žaidėjai yra traukiami burtų keliu ir įrašinėjami į visas 

likusias laisvas lentelės eilutes, pradedant viršutine laisva eilute ir baigiant apatine laisva eilute.  

 

Varžybos žaidžiamos pagal galiojančias tarptautines padelio taisykles iki dviejų laimėtų setų, taikant 

lemiamo taško taisyklę.  Esant lygiam setų rezultatui vietoje trečiojo seto žaidžiamas tie-break iki 10 

taškų.  Esant galimybei, aiškinamos visos lentelės vietos.  

 

Dėl lietaus ar kitų priežasčių neįvykę mačai turnyro teisėjų sprendimu gali būti trumpinami (pvz.: 

žaidžiamas vienas setas su lemiamu tašku), bei keičiama varžybų vykdymo sistema. 

 

 

2.Apdovanojimai .Visų Lietuvos padelio čempionato nugalėtojų ir prizininkų (vyrai ir moterys) 

apdovanojimai – po finalo mačų vyks Memel CC  padelio teniso klubo aikštyne, bei Padelio namai 

aikštyne.  Nugalėtojams įteikiamos taurės bei rėmėjų įsteigti prizai. 

 

3.Bendroji nuostata. Informuojame, kad sutikę  ir užsiregistravę dalyvauti Lietuvos padelio teniso  

čempionate, Jūs neprieštaraujate, kad jūsų vardai, pavardės ir pasiekti rezultatai  bus skelbiami  

Klaipėdos padelio teniso federacijos ir Memel CC padelio klubo, Padelio namai Facebook 

paskyrose  ir kituose  socialiniuose tinkluose.  

 

 

                   REITINGO TAŠKAI 

 

 

 

1. Varžybose už pasiekimus bus dalinami Klaipėdos padelio federacijos reitingo taškai. 

 

 

A, B+ grupė  

1 vieta : 320; 2 vieta: 250; 3 vieta:  200;  4 vieta:  160;  5 vieta: 128;  6 vieta: 100; 7 vieta: 80; 

8 vieta 64; 9 vieta: 50; 10 vieta: 40; 11 vieta: 32; 12 vieta: 24; 13 vieta: 20; 14 vieta: 16; 15 

vieta: 10; 16 vieta:0 

 

B grupe  

 1 vieta : 160; 2 vieta: 125; 3 vieta:  100;  4 vieta:  80;  5 vieta: 64;  6 vieta: 50; 7 vieta: 40; 8 

vieta 32; 9 vieta: 25; 10 vieta: 20; 11 vieta: 16; 12 vieta: 12; 13 vieta: 10; 14 vieta: 8; 15 vieta: 

5; 16 vieta:0 

 

C grupe  

 

1 vieta : 80; 2 vieta: 64; 3 vieta:  50;  4 vieta:  40;  5 vieta: 32;  6 vieta: 25; 7 vieta: 20; 8 vieta 

16; 9 vieta: 12; 10 vieta: 10; 11 vieta: 8; 12 vieta: 6; 13 vieta: 5; 14 vieta: 4; 15 vieta: 2; 16 

vieta:0 

 

Pradedančiųjų 

 

1 vieta: 40 ; 2 vieta: 32; 3 vieta:  25;  4 vieta:  20;  5 vieta: 16;  6 vieta: 12; 7 vieta: 10; 8 vieta 

8; 9 vieta: 6; 10 vieta: 5; 11 vieta: 4; 12 vieta: 4; 13 vieta: 3; 14 vieta: 1; 15 vieta: 1; 16 vieta:0 

 



 

 

 


