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PATVIRTINTA 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Sporto ir meno centras 

Sporto skyrius 

2018 m. spalio 3 d. 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Skatinti aukštųjų mokyklų studentus bendrauti tarpusavyje ir bendradarbiauti. 

2. Didinti studentų fizinį aktyvumą laisvalaikiu. 

3. Populiarinti teniso sporto šaką tarp studentų. 

 

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Turnyrą organizuoja ir vykdo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Sporto ir meno centras. 

5. Varžyboms teisėjauja organizatorių paskirti asmenys. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

6. Varžybos vykdomos 2018 m. lapkričio 10 - 11 d. Vilniuje, VGTU sporto salėje, Saulėtekio al. 

28. 

7. Varžybų pradžia – 10.00 val.  

 

IV. DALYVIAI 

 

8. Turnyre gali dalyvauti: Vilniaus miesto aukštųjų mokyklų studentai.  

 

V. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

9. Programa: 

 iki 10.00 val. – atvykimas, burtų traukimas; 

 11.00 val. – vaikinų dvejetų varžybų pradžia;  

    15.00 val. – merginų dvejetų varžybų pradžia. 

 

VI. VARŽYBŲ SISTEMA IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

10. Turnyre studentai varžysis vaikinų dvejetų ir merginų dvejetų rungtyse. 

11. Iš vieno universiteto gali dalyvauti iki 10 žaidėjų (iš viso iki 5 dvejetų, pasirinktinai vaikinų ir/ 

ar merginų).  

12. Vaikinų ar merginų dvejetą gali sudaryti ir dviejų skirtingų aukštųjų mokyklų studentai. 

13. Varžybos vykdomos olimpine sistema. 

14. Burtų keliu sudaroma 16 dalyvių lentelė vaikinų dvejetų ir 16 dalyvių lentelė merginų dvejetų 

varžybose. 

15. Užsiregistravus mažesniam dalyvių skaičiui, varžybos gali būti vykdomos ir rato sistema. 

16. Mišrių dvejetų varžybos nevykdomos.  
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17. Varžybose žaidžiama iki 2-jų laimėtų setų.  

18. Esant lygiam rezultatui setais 1/1, žaidžiamas lemiamas „tie-break“ iki 10 taškų. 

 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

19. Merginų dvejetų varžybų I-III vietų laimėtojos apdovanojamos medaliais ir asmeniniais prizais. 

20. Vaikinų dvejetų varžybų I-III vietų laimėtojai apdovanojami medaliais ir asmeniniais prizais. 

 

VIII. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 

 

21. Būtina išankstinė registracija iki 2018 m. lapkričio 8 d.  10:00 val. 

Registracijos forma: https://goo.gl/forms/sANwXEbNFreI1qUz2 

Sulaukite registracijos patvirtinimo el. paštu. 

 

 

 

 

 

Varžybų teisėja Sandra Biaigo, tel. 8 620  40026, el. p. rasandra@gmail.com 

 

 

 

Pagrindinis rėmėjas 

 
Dalyviai 

 

             
 

     

 

   ORGANIZATORIUS: 
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