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Vasaros sezono  

„Piramidės“ turnyro nuostatai 
 
ORGANIZATORIAI: 
 
Oskaras Kalinauskas – tel. +370 (638) 86032 
Informacija turnyro klausimais 
 
Živilė Veronika Šutavičienė 
Informacija kitais klausimais – tel. +370 (698) 19543 
 
TURNYRO LAIKOTARPIS – birželio 17 d. – rugsėjo 11 d. 

DALYVIAI: 

Gali dalyvauti visi padelio žaidėjai. Dalyvis turi pasirinkti žaidėją su kuriuo dalyvaus poroje vasaros sezono 
PIRAMIDĖJE. Žaidėjas poroje turnyro metu gali būti pakeistas organizatoriams sutikus dėl traumos ar kitų 
svarbių priežasčių. Pakeitus žaidėją poroje perskaičiuojami abiejų žaidėjų reitinginiai taškai (jeigu jie yra) ir pagal 
tai porai suteikiamas numeris PIRAMIDĖJE. Pora pasirenka kurioje grupėje žais Piramidėje.  

PIRAMIDĖS GRUPĖS: 

Vyrai, moterys ir mix‘ai 

PIRAMIDĖS TURNYRO VIETA 

Turnyro varžybinai susitikimai gali būti žaidžiami: 

1) Padelio teniso akademijoje, adresu Viršuliškių skg. 28 Vilniuje.  
2) Vilniaus padelio klube (Bernardinų sodo aikštyne), B.Radvilaitės g.6c, Vilniuje. 

DALYVIŲ INFORMAVIMAS  

Su PIRAMIDĖS turnyru visa susijusi informacija (PIRAMIDĖ, žaidėjų porų kvietimai, rezultatai ir kt.) 
pateikiama tinklapiuose: www.padelis.lt ir www.padeltennis.lt  

PIRAMIDĖS STRUKTŪRA 

Žaidėjų poros suskirstomos į piramidės formos lentelę, pagal turimus reitingo taškus. Pirminiai reitingo taškai 
sudaromi iš „Padel Boom Open“ 1-ojo etapo turnyro rezultatų. Jeigu žaidėjų poros nei vienas žaidėjas nežaidė 
minėtame turnyre, ši pora rašoma į paskutinę vietą. Jeigu yra kelios poros, kurios neturi reitingo taškų, tai 
aukštesnę reitingo vietą turi žaidėjų pora, kuri pirma užsiregistravo į turnyrą. Atsižvelgiant į reitingo taškus, 
kiekviena žaidėjų pora PIRAMIDĖJE turi savo numerį, kuris kinta, priklausomai nuo poros sužaistų varžybų 
rezultatų. PIRAMIDĖ numeruojama nuo viršaus žemyn, didėjimo tvarka iš kairės pusės į dešinę. Jei PIRAMIDĖS 
turnyro žaidėjų pora prisiregistruoja į turnyrą, ji PIRAMIDĖJE matosi žaliai pažymėtoje pozicijose. Paspaudę ant 
norimo eilės numerio PIRAMIDĖJE galima pamatyti žaidėjų poros profilį. Žaidėjų poros, kurios yra iškviestos 
arba yra ką nors iškvietusios, PIRAMIDĖJE pažymėtos pilka spalva, laisvos žaidėjų poros – žalia spalva.  

DALYVIŲ REGISTRACIJA  

Vasaros sezono PIRAMIDĖS mokestis – 15 EUR. Dalyvių registracija vyksta užpildant formą, esančią̨ 
tinklapiuose www.padelis.lt arba www.padeltennis.lt Registracija patvirtinama gavus dalyvio apmokėjimą.  
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Dalyvio mokestis mokamas: UAB „Ekosportas“,  į.k.303253054, A.s. Nr.: LT09 7044 0600 0792 1538, SEB 
Bankas. Paskirtyje nurodyti: Piramidės turnyras ir partnerio pavardę, jeigu mokama ir už partnerį.  

PIRAMIDĖS FINALINIS TURNYRAS  

Piramidės finalinio turnyro data – 2020 m. rugsėjo 19-20 diena. Finaliniame turnyre dalyvauja iš Vyrų, Moterų ir 
Mix‘ų Piramidžių žaidėjų poros, užimančios 1-12 pozicijas. Jei viena iš žaidėjų porų (pvz. 5 poziciją užimanti 
žaidėjų pora) negali dalyvauti piramidės finaliniame turnyre, vietoj jos į turnyrą yra kviečiama žaidėjų pora esanti 
žemiau 12 pozicijos (pvz. 13 poziciją užimanti žaidėjų pora), o nedalyvaujanti žaidėjų pora po finalinio turnyro 
krenta žemiau 12 pozicijos. 

PIRAMIDĖS “IŠŠŪKIO FINALAS” 

PIRAMIDĖS „Iššūkio finalas“ data 2020 m. rugsėjo 12-13 d. “Iššūkio” finaliniame turnyre dalyvauja iš Vyrų, 
Moterų ir Mix‘ų Piramidžių žaidėjų poros, užimančios 12-24 pozicijas. Jei viena iš žaidėjų porų (pvz. 22 poziciją 
užimanti žaidėjų pora) negali dalyvauti piramidės “iššūkio finalas”  finaliniame turnyre, vietoj jo į turnyrą yra 
kviečiama žaidėjų pora, esanti žemiau 24 pozicijos (pvz. 25 poziciją užimanti žaidėjų pora), o nedalyvaujanti 
žaidėjų pora po “iššūkio finalas” turnyro krenta žemiau 24 pozicijos. 

KVIETIMAI Į TURNYRĄ 

PIRAMIDĖS kvietimai vykdomi sukurtose organizatorių Viber grupėse: PIRAMIDĖ VYRAI; PIRAMIDĖ 
MOTERYS, PIRAMIDĖ MIX‘ai. Viber grupėse yra registruojami visi turnyro žaidėjai. Kvietėjų pora gali kviesti  
varžovus žaidimui parašę asmeninę žinutę arba paskambinę vienam varžovų poros žaidėjui. Turnyro žaidėjų pora 
gali kviesti kitą žaidėjų porą, esančią toje pačioje PIRAMIDĖS eilutėje, kurioje yra pati žaidėjų pora į kairę pusę 
nuo jos, bei viena PIRAMIDĖS eilute aukščiau. Žaidėjų pora, užimanti 1-5 vietas, gali kviesti bet kurią žaidėjų 
porą, išskyrus žemesnėse pozicijose esančias žaidėjų poras, t.y.,5 numeris gali kviesti 1 numerį, ir t.t., tačiau 5 
numeris negali kviesti 6 ar 7.  
Kviečianti žaidėjų pora išsirinkusi varžovus per pasirinktą Viber grupę susiekia su varžovais ir suderina žaidimo 
laiką ir vietą. Patvirtinti žaidimą iškviesta pora turi per 12 valandų (jei kvietimas buvo padarytas tarp 08:00 ir 
20:00. Jei kvietimas padarytas kitu laiko intervalu, valandos perkeliamos į kitą dieną. Iškviesta žaidėjų pora gali 
atmesti kvietimą ir už tai jai netaikomos jokios sankcijos. Atmetus arba laiku nepatvirtinus iškvietimo, užklausa 
siunčiama kitam prioritetine tvarka nurodytam žaidėjui. 

 
4 DIENŲ TAISYKLĖ  

Vėl tą patį žaidėją galima kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų, t.y. jei žaidėjų pora A išsikvietė žaidėjų porą B ir 
pralaimėjo porai B, tai žaidėjų pora A žaidėjų porą B vėl gali kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų. 

24 VALANDŲ TAISYKLĖ (”kvietėjų poilsis”)  

Po kiekvieno mačo, kvietėjų pora 24 valandas neturi teisės nieko kviesti. Taip yra skiriamos 24 valandos tam, kad 
kitos žaidėjų poros turėtų galimybę tą porą išsikviesti. 

24 VALANDŲ TAISYKLĖ (”šanso teisė’) 

Po kiekvieno mačo, kviesta žaidėjų pora įgiją 24 valandų “neliečiamumą”.Taip yra skiriamos 24 valandos tam, 
kad pati žaidėjų pora galėtų ką nors išsikviesti, jei to norėtų. 

SUDERINTO ŽAIDIMO TAISYKLĖ 

Kai kviečiančioji žaidėjų pora ir kviečiamoji žaidėjų pora sutaria dėl susitikimo laiko, žaidimas laikomas 
suderintu. Jei viena iš žaidėjų porų nebegali arba neatvyksta( vėlavimas ilgiau nei 15min. laikomas neatvykimu) 
sužaisti suderinto žaidimo mačo, kita žaidėjų pora informuoja organizatorius, kad rezultatas yra - b/ž (be žaidimo, 
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atvykusiojo naudai) arba sutarus abejoms žaidėjų poroms ir išsprendus kortų apmokėjimo klausimą gali būti 
derinamas kitas laikas apie tai informavus organizatorių. 

IGNORAVIMO TAISYKLĖ 

Negalima atsisakyti žaisti du kartus iš eilės tai pačiai žaidėjų porai 7 dienų laikotarpyje. Atsisakius žaisti, 
kviečiamoji pora turi pasiūlyti savo laiką arba sutikti su pralaimėjimu. Pvz. žaidėjų pora A iškvietė žaidėjų porą 
B, žaidėjų pora B atmetė kvietimą, žaidėjų pora A po kelių dienų vėl bando kviesti žaidėjų porą B. Jei žaidėjų 
porai B vėl netinka laikas, ji turi pasiūlyti savo laiką arba sutikti su pralaimėjimu. Šiam sprendimui žaidėjų pora 
B turi 48 valandas, per kurias ji privalo pasiūlyti žaidimo laiką artimiausiame 14 dienų laikotarpyje. Jeigu žaidėjų 
pora B nepasiūlo laiko per 48 val, tai įrašomas žaidėjų porai B pralaimėjimas b/ž (be žaidimo). Ignoravimo 
taisyklė negalioja jei kvietėjas siūlo laiką, kurį kviečiama pora yra nurodžiusi kaip netinkamą žaisti. Ignoravimo 
taisyklė įsigalioja jei tarp pirmo ir antro kvietimų yra praėjusios 24 val.  

KVIETĖJŲ POROS PAREIGOS:  

Kvietėjų pora sutaria su iškviesta žaidėjų pora dėl aikštelės apmokėjimo. Rekomenduojama aikštelės nuomos 
išlaidas pasidalinti abejoms poroms.  Kvietėjų pora privalo apsirūpinti kamuoliukais. Pageidaujama, kad turnyro 
mačai būtų žaidžiami su naujais, nežaistais kamuoliukais . 

KVIETĖJO TEISĖ PASIRINKTI AIKŠTELĘ 

Kvietėjų pora turi teisę pasirinkti žaidimo vietą. Kviečiančiojo pareiga – priimti iššūkį kvietėjo pasirinktoje 
aikštelėje. 

ŽAIDIMŲ REZULTATŲ ĮVEDIMAS, SKAIČIAVIMAS: 

Žaidimo rezultatus kvietėjų pora turi parašyti atitinkamoje PIRAMIDĖS Viber grupėje ir informuoti organizatorių 
el.paštu: info@padeltennis.lt Žaidėjai pasibaigus mačui privalo informuoti organizatorių tą pačia dieną arba ne 
vėliau nei sekančią dieną iki 10 val. Jei žaidėjai nusprendžia pratęsti ar nukelti mačą į kitą dieną, žaidėjai neturi 
teisės reikšti pretenzijų dėl pozicijų perskaičiavimo. 

Jeigu nugali iškvietusi žaidėjų pora, ji atsiduria nugalėtos poros (varžovo poros) vietoje, o pralaimėjusi pora iš 
ankstesnės pozicijos nukrenta vienu numeriu žemiau, tuo pačiu viena pozicija nukrenta ir visos žemiau esančios 
žaidėjų poros Jei kviečiančioji pora pralaimi, tuomet visos poros lieka savo pozicijose. Mačas žaidžiamas iki 2 
laimėtų setų. Kviečiančioji žaidėjų pora prieš prasidedant mačui pasako 3 seto žaidimo variantą – pilnas setas 
arba tie-break iki 10 taškų. 

PIRAMIDĖJE ESANČIŲ ŽAIDĖJŲ POZICIJOS PERSKAIČIAVIMAS : 

Visų dalyvių perskaičiavimas vyksta kiekvieno mėnesio 15 dieną. Žaidėjų poros, kurios per šį laikotarpį nesužaidė 
nei vieno mačo yra perstumiamos per dvi pozicijas žemyn. Kiekviena PIRAMIDĖS žaidėjų pora privalo per 1 
mėnesį sužaisti bent vienas varžybas (įskaitant iškvietimus), kitu atveju pora išbraukiama iš PIRAMIDĖS, 
mokestis negrąžinamas.  

DĖL PASIŪLYMŲ/PAGEIDAVIMŲ IR KITOS INFORMACIJOS 

Visus  pasiūlymus / pageidavimus prašome siųsti el. paštu info@padeltennis.lt arba padelioklubas@gmail.com . 
Turnyro organizatoriai įsipareigoja atsakyti į visus gautus laiškus per 5 dienas. 

 


