PATVIRTINTA
Lietuvos studentų sporto asociacijos
prezidento 2018 m. balandžio 3 d.
įsakymu Nr. V-1-(17/18)-07

LIETUVOS STUDENTŲ TENISO ČEMPIONATO NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti tenisą tarp studentų.
2. Kelti studentų sportinį meistriškumą.
3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.
II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varžybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija.
5. Vykdo Vilniaus Gedimino technikos universitetas..
6. Vyriausioji teisėjas – Sandra Biaigo
III. LAIKAS IR VIETA
7. Varžybos vykdomos 2018 m. gegužės 26 - 27 d., UAB „Teniso erdvė” Žirgų g.1, Gineitiškės,
Vilniaus r.
8. Varžybų pradžia – 11.00 val.
IV. DALYVIAI
9. Amžius neribojamas;
10. Čempionate gali dalyvauti:
10.1.LSSA nariai, šių universitetų studentai: ASU, KTU, KU, LEU, LKA, LMTA, LSMU, LSU,
MRU, ŠU, VDA, VDU, VGTU, VU, LCC.
10.2. universitetų visų studijų formų studentai;
10.2. studentai, esantys akademinėse atostogose;
10.3. metai po studijų sustabdymo;
10.4. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą gali atstovauti tik baigtą
universitetą;
10.5. užsienio valstybių universitetų studentai.
11. Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną
universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus.
V. VARŽYBŲ PROGRAMA
12. Programa:
iki 10.00 val. – atvykimas, paraiškų pateikimas, mandatinė;
11.00 val. – varžybų pradžia.
VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
13.
14.
15.

Varžybos: asmeninės-komandinės.
Komandos sudėtis: 6 sportininkai + 1 treneris.
Varžybos vyks olimpine sistema, nustatomos visos vietos.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lentelė sudaroma pagal Lietuvos tenisininkų kvalifikaciją.
Taškai skiriami: I vieta – 17 taškų., II – 15, III – 14 ir t.t. XVI – 1 taškas.
Vyrų ir moterų dvejeto varžybose nustatomos I–IV vietos, taškai skiriami: už I vietą – 16
taškų, II – 12 taškų, III – 10 taškų, IV – 8 taškai.
Mišrių dvejetų varžybos nevykdomos.
Komandos vieta nustatoma pagal žaidėjų surinktą taškų sumą.
Surinkus po lygiai taškų, aukštesnė vieta skiriama tai komandai, iškovojusiai daugiau pirmų,
antrų ir t. t. vietų.
Rungtynės vyksta iš 2-jų laimėtų setų.
Esant lygiam rezultatui žaidžiama iki 10 taškų.
VII. APDOVANOJIMAI

24.
25.
26.
27.

Vaikinų ir merginų komanda nugalėtoja apdovanojama bendrai – taure ir diplomu;
Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu;
Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;
II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais.
VIII. FINANSAVIMAS

Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja
komandas.
29. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
30. Dėl nakvynės iš anksto kreiptis į varžybų vykdytojus.
28.

IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
31. Techninės paraiškos pateikiamos iki gegužės 25 d. (penktadienio) 12:00 val. sportas@vgtu.lt
X. PARAIŠKOS
32. Komandinės paraiškos su gydytojo vizomis, nurodant universiteto pavadinimą, dalyvių ir
trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, patvirtintas atstovaujamo universiteto parašu ar
spaudu, pateikiamos mandatinei komisijai. Kartu pateikiami studento pažymėjimai arba asmens
tapatybės kortelės (pasai).
33.
Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.
34.
Paraiškos pateiktos be gydytojo leidimo dalyvauti- laikomos negaliojančiomis.
Paraiškos pavyzdys:
Nr.

Vardas pavardė

Gimimo data

Fakultetas

Kursas

Gydytojo viza

Treneris

Varžybų vyriausia teisėja Sandra Biaigo 862040026.
LSSA Eglė Žibinskiatė (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com

_______________________
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