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VARŽYBŲ PAVADINIMAS IR DATOS
Varžybų pavadinimas

Varžybos  „Vaikų tenisas” 7 m. ir jaun. teniso turnyras
Organizacijos pavadinimas Miestas Šalis

Organizatoriai Klaipėda Lietuva
Pirmadienio data varžybų savaitėje Pirma diena kvalifikacijos Pirma diena pagrindinių varžybų Paskutinė varžybų diena

Datos 2012 m. vasario 11 d. 2012 m. vasario 11 d.

Amžiaus grupės

KATEGORIJOS, REGISTRACIJOS IR IŠSIBRAUKIMAI
Varžybos

Kategorija
Data Data Data

Registracijos pabaiga 2012 m. vasario 8 d.
Data Data Data

Išsibraukimo pabaiga 2012 m. vasario 10 d.
Organizatorių pavadinimas Pašto kodas Miestas, Šalis

Siųsti paštu: Žvejų rūmų sporto salė, Taikos pr. 70, Klaipėda

šalies kodas miesto kodas telefono numeris el. pašto adresas

+37068727900 +37065294534 info@tennisstar.lt

Pastabos

VIETA
Organizatorių pavadinimas Kontaktinis asmuo

Varžybų vieta VšĮ Klaipėdos vaikų ir jaunimo teniso klubas „Tennis Star“ Irina Novikova
Uždari/Atviri kortai Dangos tipas Kortų skaičius Kamuolių pavadinimas

Danga, kamuoliai Uždari Kilimas 1
šalies kodas miesto kodas telefono numeris el. pašto adresas

Telefonas, el.paštas +370 687 27900 info@tennisstar.lt
Faksas Interneto tinklalapyje:

Interneto adresas www.tennisstar.lt
Atvykimo adresas Žvejų rūmų sporto salė, Taikos pr. 70, Klaipėda

VARŽYBŲ DIREKTORIUS
vardas , pavardė korespondencijos adresas

Varžybų direktorius Irina Novikova
šalies kodas miesto kodas telefono numeris el. pašto adresas

Telefonas/ el.paštas +370 687 27900 info@tennisstar.lt
Faksas

VYR. TEISĖJAS
Vardas, pavardė Šalis ITF sertifikatas

Vyr. teisėjas Damir Nabijev
šalies kodas miesto kodas telefono numeris el. pašto adresas

+370 652 94534

raudonas kamuolys

Išankstinei registracijai ir išsibraukimui: adresą žiūrėti aukščiau

Registruojantis ar išsibraukiant pildyti tik LTS paruoštas formas. Kito tipo formos nebus priimtos.

Registracija skaitoma nepriimta, kol negaunamas patvirtinimas iš organizatorių.

7 m. ir jaun.

arba faksu ar el.paštu:

Mob.telefonas/el.paštas

Išankstinei registracijai ir išsibraukimui: adresą žiūrėti aukščiau

Išsamesnė informacija dėl registracijos tvarkos - trečiame lape. LABAI SVARBU

Registracijas siųstas el. paštu, privalo patvirtinti organizatoriai.

info@tennisstar.lt

Adresas

VšĮ Klaipėdos vaikų ir jaunimo teniso klubas „Tennis
Star“

VšĮ Klaipėdos vaikų ir jaunimo
teniso klubas „Tennis Star“

Registrac./Išsibr.
privalo patvirtinti

klubas ar kita sporto
org., kitu atveju nebus

priimtos

Registrac. sąraš. Lenteles Varž. tvark.

Berniukai ir Mergaitės U7
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LENTELĖS IR REGISTRACIJOS ATVYKUS DETALĖS
10 m. ir jaun. lentelės dydis patenka į pagrindą registracija atvykus į varžybas pirma diena prel. paskutinė d. startinis mokestis

Berniukai Vienetų kvalifikacija
Vienetų pagrindinės varž.
Dvejetų pagrind. varž.
Vienetų paguodos varž.

Mergaitės Vienetų kvalifikacija
Vienetų pagrindinės varž.
Dvejetų pagrind. varž.
Vienetų paguodos varž.

9 m. ir jaun. lentelės dydis patenka į pagrindą registracija atvykus į varžybas pirma diena prel. paskutinė d. startinis mokestis

Berniukai Vienetų kvalifikacija
Vienetų pagrindinės varž.
Dvejetų pagrind. varž.
Vienetų paguodos varž.

Mergaitės Vienetų kvalifikacija
Vienetų pagrindinės varž.
Dvejetų pagrind. varž.
Vienetų paguodos varž.

7 M. IR JAUN.
lentelės dydis patenka į pagrindą registracija atvykus į varžybas pirma diena prel. paskutinė d. startinis mokestis

Berniukai Vienetų pagrindinės varž. 2012-02-11 d. 12:00-12:30 val. 2012-02-11 2012-02-11 30 Lt
Dvejetų pagrind. varž.
Vienetų paguodos varž.

Mergaitės Vienetų pagrindinės varž. 2012-02-11 d. 10:30-11:00 val. 2012-02-11 2012-02-11 30 Lt
Dvejetų pagrind. varž.
Vienetų paguodos varž.

TRENERIŲ INFORMACINIS SUSIRINKIMAS
data laikas vieta

Laikas ir vieta

VIEŠBUČIAI Kainos nurodytos asmenims, kurie negauna išlaikymo
pavadinimas adresas

Oficialus viešbutis 1 Reval Inn Klaipeda Hotel, Klaipėda Minijos g. 119
šalies kodas miesto kodas telefono numeris el. pašto adresas

Telefonas/ el.paštas +370 46 380803 klaipeda@revalinn.com
šalies kodas miesto kodas telefono numeris vienvietis kamb. dvivietis kamb, trivietis kamb.

Faksas Kainos 120 Lt 140 Lt
kontaktinis asmuo rezervavimui telefono numeris

Rezervuoti
pavadinimas adresas

Oficialus viešbutis 2
šalies kodas miesto kodas telefono numeris el. pašto adresas

Telefonas/ el.paštas
šalies kodas miesto kodas telefono numeris el. pašto adresas vienvietis kamb. dvivietis kamb, trivietis kamb.

Faksas Kainos

Projektas "Vaikų tenisas"

Susirinkimas neorganizuojamas



kontaktinis asmuo rezervavimui telefono numeris

Rezervuoti
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LABAI SVARBU !!!
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LABAI SVARBU !!!

Projektas "Vaikų tenisas"

Projektas "Vaikų tenisas"

IŠSKIRTINĖS TAISYKLĖS:
7 m. ir jaun.
1. 7m. ir jaun. amžiaus grupėje sportininkai žais sumažintuose kortuose (pagal ITF mini teniso programą:
vienas normalus kortas dalijamas į 4 mažus kortus, vadinamus - raudonieji kortai).
2. Šie sportininkai žais su minkštais mini teniso kamuoliais, vadinamais "raudonais kamuoliais".
3. Sportininkai žais rato sistema. Kiekvienas mačas bus žaidžiamas iki 2 laimėtų tea-break iki 10 taškų su
„auksinio“ taško taisykle, jei rezultatas lygus.
4. Sportininko apibūdinimas šiose varžybose: "sportininkas sugebantis bent 10 kartų permušti kamuoliuką
per mini teniso tinklą bei gali būti, kad tai pirmos jo gyvenime varžybos" .

5. Raudoni kortai :                                        Raudoni kamuoliai:

IŠSAMIAU APIE ITF MINI TENISO PROGRAMĄ: WWW.TENNISPLAYANDSTAY.COM
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
"Raudonojo korto" varžybose gali žaisti:
Amžiaus cenzas:
7&U varžybose: sportininkai ne vyresni nei 7 m. ir ne jaunesni nei 5 metų (varžybų dieną privalo būti 5 m.).

Lentelės ir sąrašai:
Sudarant sąrašus ir lenteles bus vadovaujamasi:
7 m. ir jaun.
Šiose varžybose pirmieji keturi sportininkai, kurie paskutinėse 7&U oficialiose varžybose pateko į stipriausių
ketvertą, bus išskirstyti į skirtingus pogrupius.



KITA INFORMACIJA
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