Žaidėjų reitingavimo lyga VAMOS!

NUOSTATAI

Lygos organizatorius – Fanų padelio klubas (VšĮ „Fanų sporto projektai“, kodas 302593335).

Lygos pavadinimas – Fanų padelio klubo žaidėjų reitingavimo lyga VAMOS! (toliau dar – lyga).
Lygos tikslas – kelti padelio teniso mėgėjų žaidimo lygį, susidomėjimą šiuo žaidimu ir sukurti tarp žaidėjų jų
motyvaciją didinantį konkurencingumą įdiegiant Fanų padelio klubo žaidėjų reitingavimo sistemą, t.y. skiriant lygos
žaidėjams sąlyginius taškus už šioje lygoje pasiektus rezultatus pagal aiškią reitingo taškų skyrimo ir atskaitymo
sistemą.
Lygoje varžomasi dviejose grupėse – bendroje grupėje ir moterų grupėje. Bendroje grupėje gali registruotis ir vyrai,
ir moterys be jokių apribojimų, kurie kovos atitinkamai dėl Fanų padelio klubo žaidėjų reitingavimo lygos VAMOS!
bendros grupės Nugalėtojo (aukščiausio sezono reitingo bendroje grupėje) titulo. Moterų grupėje gali registruotis
tik moterys, kurios kovos atitinkamai dėl Fanų padelio klubo žaidėjų reitingavimo lygos VAMOS! moterų grupės
Nugalėtojos (aukščiausio sezono reitingo moterų grupėje) titulo.
Lyga vyksta 2 sezonais – vasaros ir žiemos. Žiemos sezono lygos varžybos VISADA vyksta tik Fanų padelio arenoje,
adresu Metalo g. 2, Vilnius. Vasaros sezono lygos varžybos vyksta Fanų padelio klubo lauko kortuose, adresu
Linkmenų g. 8, Vilnius, o esant nepalankioms oro sąlygoms – Fanų padelio arenoje, adresu Metalo g. 2, Vilnius.
Žiemos sezono metu rengiami 5 lygos etapai, kartą per mėnesį, atitinkamai lapkričio, gruodžio, sausio, vasario ir
kovo mėnesiais (išimtis taikoma 2019-2020 m. žiemos sezonui, kuomet visi 5 lygos etapai surengiami per sausio,
vasario, kovo ir balandžio mėnesius, atitinkamai: I etapas – sausio 25 ir 26 d., II etapas – vasario 15 ir 16 d., III
etapas – kovo 7 ir 8 d., IV etapas – kovo 28 ir 29 d., V etapas – balandžio 18 ir 19 d.). Vasaros sezono metu rengiami
5 lygos etapai, kartą per mėnesį, atitinkamai gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais.
Lygos etapai rengiami pagal iš anksto paskelbtą grafiką, suderintą su Lietuvos padelio teniso federacijos turnyrų
grafiku – savaitgaliais (bendra grupė varžosi šeštadieniais, moterų grupė varžosi sekmadieniais). Pirmos rungtynės
prasideda 10:00 val. Tuo atveju, jei į konkretų lygos etapą į konkrečią grupę (bendrą ar moterų) užsiregistruoja 20
ir daugiau porų, tos grupės pirmos rungtynės prasideda 9:00 val. Į konkretų lygos etapą užsiregistravusios poros
viešai paskelbiamos tik po registracijos į tą lygos etapą termino pabaigos, kartu su to etapo rungtynių grafikais ir
lentelėmis.
Į kiekvieną naują lygos etapą registracija pradedama artimiausią pirmadienį po konkretaus lygos etapo pabaigos,
nuo atitinkamo pirmadienio 08:00 val. Registracija baigiama paskutinį ketvirtadienį prieš konkretų lygos etapą,
18:00 val. Į pirmąjį vasaros sezono lygos etapą registracija pradedama atitinkamų metų gegužės 01 d., 08:00 val., į
pirmąjį žiemos sezono lygos etapą registracija pradedama atitinkamų metų lapkričio 01 d., 08:00 val. Išimtis
taikoma 2019-2020 m. žiemos sezonui, kuomet į 2019-2020 metų lygos žiemos sezono pirmąjį etapą registracija
pradedama 2020 m. sausio 16 d. 08:00 val. Registracija po vieną asmenį negalima, t.y. registruojantis privaloma iš
karto nurodyti abu poros žaidėjus. Registracija laikoma patvirtinta, kai gaunama abiejų poros žaidėjų dalyvavimo
konkrečiame etape įmoka.
Lyga yra atviro tipo ir joje gali dalyvauti bet kurie asmenys, tiek Lietuvos, tiek kitų šalių piliečiai, susimokėję
vienkartinį 5 Eur dydžio sezono lygos mokestį (po 1 Eur už kiekvieną lygos sezono etapą), mokamą už kiekvieną
lygos sezoną atskirai, nesvarbu keliuose lygos etapuose dalyvaujama (ar 1-name, ar visuose 5-iuose). Visi surinkti
sezono lygos mokesčiai sudaro lygos prizinį fondą (atitinkamai – už dalyvavimą bendroje grupėje sumokėti sezono

lygos mokesčiai sudaro VAMOS! lygos bendros grupės prizinį fondą, už dalyvavimą moterų grupėje sumokėti
sezono lygos mokesčiai sudaro VAMOS! lygos moterų grupės prizinį fondą). Jei ta pati moteris registruojasi ir į
bendrą, ir į moterų grupę, ji privalo sumokėti sezono lygos mokestį po 5 Eur už kiekvieną grupę atskirai.
Sumokėti lygos sezono mokesčiai negrąžinami, net jei asmuo, susimokėjęs šį mokestį, negalėjo dalyvauti nei
viename atitinkamo sezono lygos etape, įskaitant atvejus, kai konkretus lygos etapas atšaukiamas dėl to, kad jame
nesusirinko minimalus dalyvaujančių porų skaičius. Lygos sezono mokestis grąžinamas jį sumokėjusiems asmenims
tik tuo atveju, jei konkretus lygos etapas neįvyksta dėl priežasčių, už kurias atsakingas lygos organizatorius - Fanų
padelio klubas, atitinkamai po 1 Eur už kiekvieną neįvykusį etapą.
Kiekviename lygos etape tiek bendroje grupėje, tiek moterų grupėje gali dalyvauti daugiausia po 24-ias poras.
Kiekvieno žaidėjo kiekvieno žiemos sezono etapo dalyvio mokestis yra 20 Eur. Kiekvieno žaidėjo kiekvieno vasaros
sezono etapo dalyvio mokestis yra 16 Eur. Jei kurioje nors grupėje (bendroje ar moterų) į konkretų lygos etapą
susirenka mažiau nei 4-ios poros – tos grupės etapas atšaukiamas ir visi surinkti to etapo atitinkamos grupės dalyvių
mokesčiai grąžinami juos sumokėjusiems asmenims.
Dalyvio mokestį sudaro: 13,5 Eur – kortų nuomos kaina žiemos sezono metu ir atitinkamai 9,5 Eur kortų nuomos
kaina vasaros sezono metu (skaičiuojama apie 3 val. žaidimo laiko kiekvienam žaidėjui), 1,5 Eur – naujų kamuoliukų
fondas (kiekvienam pogrupiui kiekviename korte skiriama po 1-ną dėžutę Babolat Padel+ arba Head padel PRO
WPT, arba analogiškos kokybės naujų kamuoliukų), 3 Eur – lygos etapo organizavimas (atlygis etapo sekretoriui,
kuris suregistruoja dalyvius, paruošia ir supildo lenteles, grafikus, surašo ir paskelbia rezultatus, suskaičiuoja ir
paskirsto reitingo taškus, priima pretenzijas ir atsako į dalyvių klausimus, užsako ir parengia apdovanojimus), 2 Eur
– etapo nugalėtojų apdovanojimų fondas (visų pogrupių 1-3 vietų laimėtojams skiriami simboliniai etapo atminimo
apdovanojimai – medaliai, taurės, diplomai ar kitos atminimo dovanėlės). Atsižvelgiant į dalyvio mokesčio sandarą,
Fanų padelio klubo abonementus įsigiję asmenys už dalyvavimą atskiruose lygos etapuose moka tik po 6,5 Eur.
Lygos organizatorius įsipareigoja aprūpinti varžybų dalyvius tik geriamuoju vandeniu. Bet kokias kitas vaišes,
dovanas, užkandžius ar gėrimus lygos organizatorius suteiks dalyviams tik pritraukęs lygos rėmėjus ir gavęs
atitinkamą paramą iš jų.
Kiekvienas etapas, tiek bendroje, tiek moterų grupėje, skaidomas į pogrupius, priklausomai nuo užsiregistravusių į
atitinkamą etapą porų skaičiaus. Didžiausias galimas porų skaičius viename pogrupyje – 8 poros. Kiekviename
etape visos užsiregistravusios poros, nepriklausomai nuo to, kiek yra pogrupių, žaidžia po 3 pilnas rungtynes per
vieną dieną (2 pilni setai, iki 2 laimėtų setų; jei sužaidus 2 setus rezultatas lygus – 1:1, žaidžiamas lemiamas 3 setas
– tie break‘as iki 10 taškų). Numatomas bendras 3-jų rungtynių žaidimo laikas – apie 3 val. per vieną dieną. Lygos
organizatorius privalo užtikrinti, kad tai pačiai porai netektų žaisti daugiau kaip 2-iejų rungtynių iš eilės.
Varžymosi kiekviename lygos etape taisyklės, kai konkrečioje grupėje (bendroje ar moterų) užsiregistruoja:
1.
2.

3.

4.

Iki 4 porų – atitinkamos grupės (bendros ar moterų) etapas atšaukiamas;
4 poros – sudaromas 1-nas A pogrupis, kuriame visos poros tarpusavyje sužaidžia po 1-nas pilnas
rungtynes – iš viso 3 rungtynes. Už pergalę 2 setais duodami 2 taškai, už pergalę 3 setais duodamas 1
taškas, už pralaimėjimą taškai neskiriami. Sužaidus visas rungtynes suskaičiuojami taškai ir poroms
priskiriama konkreti 1-4 vieta. Jei taškais lygu – vertinamas tarpusavio rungtynių rezultatas. Jei tarpusavio
rungtynių rezultatas lygus, vieta paskiriama pagal geriausią laimėtų ir pralaimėtų geimų santykį.
5 poros – silpniausia pagal reitingą pora į etapą nepatenka ir šios poros žaidėjams grąžinami už dalyvavimą
tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai vienodi, į etapą
nepatenka ta pora, kuri užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 4-ios poros varžosi aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 4-ios poros.
6 poros – sudaromas 1-nas A pogrupis, kuriame iš pradžių 1-ma pagal reitingą pora sužaidžia 1-nas pilnas
rungtynes su 6-ta pagal reitingą pora; 2-ra pagal reitingą pora sužaidžia 1-nas pilnas rungtynes su 5-ta
pagal reitingą pora; 3-čia pagal reitingą pora sužaidžia 1-nas pilnas rungtynes su 4-ta pagal reitingą pora.
Jei kažkurių porų reitingai vienodi, aukštesnis reitingas laikomas tos poros, kuri užsiregistravo anksčiau.
Laimėjusios 1-ąsias rungtynes poros patenka į A1 pogrupį, kuriame toliau varžosi dėl 1-3 vietos,

pralaimėjusios 1-ąsias rungtynes poros patenka į A2 pogrupį, kuriame toliau varžosi dėl 4-6 vietos. A1 ir
A2 pogrupiuose visos poros sužaidžia tarpusavyje po 1-nas pilnas rungtynes – iš viso 3 rungtynes. Už
pergalę A1 pogrupyje 2 setais duodami 2 taškai, už pergalę 3 setais duodamas 1 taškas, už pralaimėjimą
taškai neskiriami. Sužaidus visas rungtynes A1 pogrupyje suskaičiuojami taškai ir poroms priskiriama
konkreti 1-3 vieta. Jei taškais lygu – vertinamas tarpusavio rungtynių rezultatas. Jei tarpusavio rungtynių
rezultatas lygus, vieta paskiriama pagal geriausią laimėtų ir pralaimėtų geimų santykį. Už pergalę A2
pogrupyje 2 setais duodami 2 taškai, už pergalę 3 setais duodamas 1 taškas, už pralaimėjimą taškai
neskiriami. Sužaidus visas rungtynes A2 pogrupyje suskaičiuojami taškai ir poroms priskiriama konkreti 46 vieta. Jei taškais lygu – vertinamas tarpusavio rungtynių rezultatas. Jei tarpusavio rungtynių rezultatas
lygus, vieta paskiriama pagal geriausią laimėtų ir pralaimėtų geimų santykį.
5. 7 poros – silpniausia pagal reitingą pora į etapą nepatenka ir šios poros žaidėjams grąžinami už dalyvavimą
tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai vienodi, į etapą
nepatenka ta pora, kuri užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 6-ios poros varžosi aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 6-ios poros.
6. 8 poros – sudaromas 1-nas A pogrupis, kuriame pirmame rate 1-ma pagal reitingą pora sužaidžia 1-nas
pilnas rungtynes su 5-ta pagal reitingą pora; 2-ra pagal reitingą pora sužaidžia 1-nas pilnas rungtynes su
6-ta pagal reitingą pora; 3-čia pagal reitingą pora sužaidžia 1-nas pilnas rungtynes su 7-ta pagal reitingą
pora, o 4-ta pagal reitingą pora sužaidžia 1-nas pilnas rungtynes su 8-ta pagal reitingą pora. Jei kažkurių
porų reitingai vienodi, aukštesnis reitingas laikomas tos poros, kuri užsiregistravo anksčiau. Antrame rate
dėl 1-4 vietos toliau tarpusavyje varžosi 1-os ir 5-tos pagal reitingą poros susitikimo laimėtojai su 3-os ir
7-os pagal reitingą poros susitikimo laimėtojais ir atitinkamai dėl 5-8 vietos toliau tarpusavyje varžosi 1os ir 5-tos pagal reitingą poros susitikimo pralaimėtojai su 3-os ir 7-os pagal reitingą poros susitikimo
pralaimėtojais, bei dėl 1-4 vietos toliau tarpusavyje varžosi 2-os ir 6-tos pagal reitingą poros susitikimo
laimėtojai su 4-os ir 8-os pagal reitingą poros susitikimo laimėtojais ir atitinkamai dėl 5-8 vietos toliau
tarpusavyje varžosi 2-os ir 6-tos pagal reitingą poros susitikimo pralaimėtojai su 4-os ir 8-os pagal reitingą
poros susitikimo pralaimėtojais. Trečiame rate rungtynes dėl 1-4 vietos laimėjusios poros tarpusavyje
varžosi atitinkamai dėl 1-2 vietos, o rungtynes dėl 1-4 vietos pralaimėjusios poros tarpusavyje varžosi
atitinkamai dėl 3-4 vietos. Trečiame rate rungtynes dėl 5-8 vietos laimėjusios poros tarpusavyje varžosi
atitinkamai dėl 5-6 vietos, o rungtynes dėl 5-8 vietos pralaimėjusios poros tarpusavyje varžosi atitinkamai
dėl 7-8 vietos. Etape sužaidžiama iš viso po 3 rungtynes.
7. 9 poros – silpniausia pagal reitingą pora į etapą nepatenka ir šios poros žaidėjams grąžinami už dalyvavimą
tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai vienodi, į etapą
nepatenka ta pora, kuri užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 8-ios poros varžosi aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 8-ios poros.
8. 10 porų – sudaromi 2-u pogrupiai - A ir B. Į A pogrupį patenka 6-ios stipriausios pagal reitingą poros, į B
pogrupį patenka 4-ios silpniausios pagal reitingą poros. Jei kažkurių porų reitingai vienodi, aukštesnis
reitingas laikomas tos poros, kuri užsiregistravo anksčiau. A pogrupyje 1-6 vietos išaiškinamos poroms
varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 6-ios poros. B pogrupyje
1-4 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai
užsiregistruoja 4-ios poros.
9. 11 porų – silpniausia pagal reitingą pora į etapą nepatenka ir šios poros žaidėjams grąžinami už dalyvavimą
tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai vienodi, į etapą
nepatenka ta pora, kuri užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 10-imt porų varžosi aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 10-imt porų.
10. 12 porų – sudaromi 2-u pogrupiai - A ir B. Į A pogrupį patenka 6-ios stipriausios pagal reitingą poros, į B
pogrupį patenka 6-ios silpniausios pagal reitingą poros. Jei kažkurių porų reitingai vienodi, aukštesnis
reitingas laikomas tos poros, kuri užsiregistravo anksčiau. A pogrupyje 1-6 vietos išaiškinamos poroms
varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 6-ios poros. B pogrupyje
1-6 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai
užsiregistruoja 6-ios poros.
11. 13 porų – silpniausia pagal reitingą pora į etapą nepatenka ir šios poros žaidėjams grąžinami už dalyvavimą
tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai vienodi, į etapą
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nepatenka ta pora, kuri užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 12-ika porų varžosi aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 12-ika porų.
14 porų – sudaromi 2-u pogrupiai - A ir B. Į A pogrupį patenka 8-ios stipriausios pagal reitingą poros, į B
pogrupį patenka 6-ios silpniausios pagal reitingą poros. Jei kažkurių porų reitingai vienodi, aukštesnis
reitingas laikomas tos poros, kuri užsiregistravo anksčiau. A pogrupyje 1-8 vietos išaiškinamos poroms
varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 8-ios poros. B pogrupyje
1-6 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai
užsiregistruoja 6-ios poros.
15 porų – silpniausia pagal reitingą pora į etapą nepatenka ir šios poros žaidėjams grąžinami už dalyvavimą
tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai vienodi, į etapą
nepatenka ta pora, kuri užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 14-ika porų varžosi aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 14-ika porų.
16 porų – sudaromi 2-u pogrupiai - A ir B. Į A pogrupį patenka 8-ios stipriausios pagal reitingą poros, į B
pogrupį patenka 8-ios silpniausios pagal reitingą poros. Jei kažkurių porų reitingai vienodi, aukštesnis
reitingas laikomas tos poros, kuri užsiregistravo anksčiau. A pogrupyje 1-8 vietos išaiškinamos poroms
varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 8-ios poros. B pogrupyje
1-8 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai
užsiregistruoja 8-ios poros.
17 porų – silpniausia pagal reitingą pora į etapą nepatenka ir šios poros žaidėjams grąžinami už dalyvavimą
tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai vienodi, į etapą
nepatenka ta pora, kuri užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 16-ika porų varžosi aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 16-ika porų.
18 porų – sudaromi 3-ys pogrupiai – A, B ir C. Į A pogrupį patenka 6-ios stipriausios pagal reitingą poros, į
C pogrupį patenka 6-ios silpniausios pagal reitingą poros, likusios 6-ios poros patenka į B pogrupį. Jei
kažkurių porų reitingai vienodi, aukštesnis reitingas laikomas tos poros, kuri užsiregistravo anksčiau. A
pogrupyje 1-6 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju,
kai užsiregistruoja 6-ios poros. B pogrupyje 1-6 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 6-ios poros. C pogrupyje 1-6 vietos išaiškinamos
poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 6-ios poros.
19 porų – silpniausia pagal reitingą pora į etapą nepatenka ir šios poros žaidėjams grąžinami už dalyvavimą
tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai vienodi, į etapą
nepatenka ta pora, kuri užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 18-ika porų varžosi aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 18-ika porų.
20 porų – sudaromi 3-ys pogrupiai – A, B ir C. Į A pogrupį patenka 8-ios stipriausios pagal reitingą poros, į
C pogrupį patenka 6-ios silpniausios pagal reitingą poros, likusios 6-ios poros patenka į B pogrupį. Jei
kažkurių porų reitingai vienodi, aukštesnis reitingas laikomas tos poros, kuri užsiregistravo anksčiau. A
pogrupyje 1-8 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju,
kai užsiregistruoja 8-ios poros. B pogrupyje 1-6 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 6-ios poros. C pogrupyje 1-6 vietos išaiškinamos
poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 6-ios poros.
21 pora – silpniausia pagal reitingą pora į etapą nepatenka ir šios poros žaidėjams grąžinami už dalyvavimą
tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai vienodi, į etapą
nepatenka ta pora, kuri užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 20-imt porų varžosi aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 20-imt porų.
22 poros – sudaromi 3-ys pogrupiai – A, B ir C. Į A pogrupį patenka 8-ios stipriausios pagal reitingą poros,
į C pogrupį patenka 6-ios silpniausios pagal reitingą poros, likusios 8-ios poros patenka į B pogrupį. Jei
kažkurių porų reitingai vienodi, aukštesnis reitingas laikomas tos poros, kuri užsiregistravo anksčiau. A
pogrupyje 1-8 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju,
kai užsiregistruoja 8-ios poros. B pogrupyje 1-8 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 8-ios poros. C pogrupyje 1-6 vietos išaiškinamos
poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 6-ios poros.

21. 23 poros – silpniausia pagal reitingą pora į etapą nepatenka ir šios poros žaidėjams grąžinami už
dalyvavimą tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai
vienodi, į etapą nepatenka ta pora, kuri užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 22-i poros varžosi
aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 22-i poros.
22. 24 poros – sudaromi 3-ys pogrupiai – A, B ir C. Į A pogrupį patenka 8-ios stipriausios pagal reitingą poros,
į C pogrupį patenka 8-ios silpniausios pagal reitingą poros, likusios 8-ios poros patenka į B pogrupį. Jei
kažkurių porų reitingai vienodi, aukštesnis reitingas laikomas tos poros, kuri užsiregistravo anksčiau. A
pogrupyje 1-8 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju,
kai užsiregistruoja 8-ios poros. B pogrupyje 1-8 vietos išaiškinamos poroms varžantis aukščiau nustatyta
tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 8-ios poros. C pogrupyje 1-8 vietos išaiškinamos
poroms varžantis aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 8-ios poros.
23. 25 poros ir daugiau - silpniausios pagal reitingą poros į etapą nepatenka ir šių porų žaidėjams grąžinami
už dalyvavimą tame konkrečiame lygos etape sumokėti pinigai (jei kelių silpniausių porų reitingo taškai
vienodi, į etapą nepatenka tos poros, kurios užsiregistravo vėliau). Likusios stipriausios 24-ios poros
varžosi aukščiau nustatyta tvarka, kaip numatyta tuo atveju, kai užsiregistruoja 24-ios poros.
Kiekviename lygos etape abiejose grupėse (bendroje ir moterų) visų pirma žaidžia A pogrupis (t.y. pirmoje dienos
pusėje), po to B pogrupis (t.y. vidurdienį) ir tik po to C pogrupis (t.y. antroje dienos pusėje). Lygos organizatorius
gali įterpti vieną pogrupį į kitą tik tuo atveju, jei siekiant išnaudoti visus kortus (kad jie nebūtų tušti) arba siekiant
suteikti dalyviams privalomąjį poilsį (kad tai pačiai porai netektų žaisti daugiau kaip 2 rungtynes iš eilės) kitaip
nepavyksta nustatyti varžymosi grafiko.
Kiekvieno konkretaus lygos etapo tvarkaraščiai, lentelės ir grafikai bei tame lygos etape galimas iškovoti reitingo
taškų kiekis paskelbiami atitinkamo etapo išvakarėse, penktadienį iki 19:00 val. kiekvienam dalyviui asmeniškai.
Lygos organizatorius turi teisę savo nuožiūra šią informaciją skelbti ir viešai.
Reitingo taškų skaičiavimas
Kiekviename lygos etape gali būti iškovotas skirtingas reitingo taškų kiekis. Reitingo taškai skiriami atitinkamai
pagal poros užimtą vietą galutinėje lygos etapo konkretaus pogrupio lentelėje abiem poros žaidėjams paskiriant
po tokį patį reitingo taškų kiekį. Konkrečiame lygos etape galimi iškovoti reitingo taškai nustatomi tik užbaigus
dalyvių registraciją į tą etapą, pagal dalyvaujančių atitinkamoje grupėje (bendroje ar moterų) porų skaičių.
Maksimalus galimų iškovoti reitingo taškų skaičius konkrečiame lygos etape kiekvienoje grupėje, kai atitinkamoje
grupėje susidaro tik 1-nas A pogrupis, yra lygus dalyvaujančių to etapo konkrečioje grupėje (bendroje ar moterų)
porų skaičiui, padaugintam iš 40. Atitinkamai, jei grupėje dalyvauja minimalus porų skaičius, t.y. 4 poros, tai
maksimalus galimų iškovoti reitingo taškų skaičius yra 160 taškų (4 poros x 40) – po tiek reitingo taškų gauna abu
1-ąją vietą iškovojusios poros žaidėjai. Kiekvienos žemesnę vietą užėmusios poros žaidėjai gauna kiekvienas po 40
reitingo taškų mažiau, nei aukštesnę už juos vietą užėmusios poros žaidėjai. Atitinkamai, abu 2-ąją vietą
iškovojusios poros žaidėjai gauna po 120 reitingo taškų, abu 3-ąją vietą iškovojusios poros žaidėjai gauna po 80
reitingo taškų ir abu 4-ąją vietą iškovojusios poros žaidėjai gauna po 40 reitingo taškų.
Jei konkrečiame lygos etape kažkurioje grupėje susidaro 2 pogrupiai – A ir B, tuomet maksimalus galimų iškovoti
reitingo taškų skaičius toje grupėje yra lygus dalyvaujančių to etapo atitinkamoje grupėje (bendroje ar moterų)
porų skaičiui, padaugintam iš 40 ir atėmus 120. Atitinkamai, jei grupėje dalyvauja pvz. 10 porų, tai maksimalus
galimų iškovoti reitingo taškų skaičius yra 280 taškų (10 porų x 40 - 120) – po tiek reitingo taškų gauna abu 1-ąją
vietą A pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai. Kiekvienos A pogrupyje žemesnę vietą užėmusios poros žaidėjai
gauna kiekvienas po 40 reitingo taškų mažiau, nei aukštesnę už juos vietą A pogrupyje užėmusios poros žaidėjai.
Atitinkamai, abu 2-ąją vietą A pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 240 reitingo taškų, abu 3-ąją vietą A
pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 200 reitingo taškų, abu 4-ąją vietą A pogrupyje iškovojusios poros
žaidėjai gauna po 160 reitingo taškų, abu 5-ąją vietą A pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 120 reitingo
taškų ir abu 6-ąją vietą A pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 80 reitingo taškų. B pogrupio nugalėtojams
skiriama tiek reitingo taškų, kiek gauna paskutinę vietą A pogrupyje užėmusi pora, papildomai pridedant 80 taškų.
Pvz., jei grupėje dalyvauja 10 porų, B pogrupyje 1-ąją vietą iškovojusios poros žaidėjai gauna 160 reitingo taškų

(prie A grupės paskutinę vietą užėmusios poros taškų, t.y. 80, pridedama dar 80 taškų). Kiekvienos B pogrupyje
žemesnę vietą užėmusios poros žaidėjai gauna kiekvienas po 40 reitingo taškų mažiau, nei aukštesnę už juos vietą
B pogrupyje užėmusios poros žaidėjai. Atitinkamai, abu 2-ąją vietą B pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna
po 120 reitingo taškų, abu 3-ąją vietą B pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 80 reitingo taškų, ir abu 4ąją vietą B pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 40 reitingo taškų.
Jei konkrečiame lygos etape kažkurioje grupėje susidaro 3 pogrupiai – A, B ir C, tuomet maksimalus galimų iškovoti
reitingo taškų skaičius toje grupėje yra lygus dalyvaujančių to etapo atitinkamoje grupėje (bendroje ar moterų)
porų skaičiui, padaugintam iš 40 ir atėmus 240. Atitinkamai, jei grupėje dalyvauja pvz. 18 porų, tai maksimalus
galimų iškovoti reitingo taškų skaičius yra 480 taškų (18 porų x 40 - 240) – po tiek reitingo taškų gauna abu 1-ąją
vietą A pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai. Kiekvienos A pogrupyje žemesnę vietą užėmusios poros žaidėjai
gauna kiekvienas po 40 reitingo taškų mažiau, nei aukštesnę už juos vietą A pogrupyje užėmusios poros žaidėjai.
Atitinkamai, abu 2-ąją vietą A pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 440 reitingo taškų, abu 3-ąją vietą A
pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 400 reitingo taškų, abu 4-ąją vietą A pogrupyje iškovojusios poros
žaidėjai gauna po 360 reitingo taškų, abu 5-ąją vietą A pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 320 reitingo
taškų ir abu 6-ąją vietą A pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 280 reitingo taškų. B pogrupio
nugalėtojams skiriama tiek reitingo taškų, kiek gauna paskutinę vietą A pogrupyje užėmusi pora, papildomai
pridedant 80 taškų. Pvz., jei grupėje dalyvauja 18 porų, B pogrupyje 1-ąją vietą iškovojusios poros žaidėjai gauna
360 reitingo taškų (prie A grupės paskutinę vietą užėmusios poros taškų, t.y. 280, pridedama dar 80 taškų).
Kiekvienos B pogrupyje žemesnę vietą užėmusios poros žaidėjai gauna kiekvienas po 40 reitingo taškų mažiau, nei
aukštesnę už juos vietą B pogrupyje užėmusios poros žaidėjai. Atitinkamai, abu 2-ąją vietą B pogrupyje iškovojusios
poros žaidėjai gauna po 320 reitingo taškų, abu 3-ąją vietą B pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 280
reitingo taškų, abu 4-ąją vietą B pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 240 reitingo taškų, abu 5-ąją vietą
B pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 200 reitingo taškų ir abu 6-ąją vietą B pogrupyje iškovojusios
poros žaidėjai gauna po 160 reitingo taškų. C pogrupio nugalėtojams skiriama tiek reitingo taškų, kiek gauna
paskutinę vietą B pogrupyje užėmusi pora, papildomai pridedant 80 taškų. Pvz., jei grupėje dalyvauja 18 porų, C
pogrupyje 1-ąją vietą iškovojusios poros žaidėjai gauna 240 reitingo taškų (prie B grupės paskutinę vietą užėmusios
poros taškų, t.y. 160, pridedama dar 80 taškų). Kiekvienos C pogrupyje žemesnę vietą užėmusios poros žaidėjai
gauna kiekvienas po 40 reitingo taškų mažiau, nei aukštesnę už juos vietą C pogrupyje užėmusios poros žaidėjai.
Atitinkamai, abu 2-ąją vietą C pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 200 reitingo taškų, abu 3-ąją vietą C
pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 160 reitingo taškų, abu 4-ąją vietą C pogrupyje iškovojusios poros
žaidėjai gauna po 120 reitingo taškų, abu 5-ąją vietą C pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 80 reitingo
taškų ir abu 6-ąją vietą C pogrupyje iškovojusios poros žaidėjai gauna po 40 reitingo taškų.
Reitingo taškų paskirstymo lentelė yra pridedama prie šių Nuostatų kaip priedas Nr. 1.
Poros reitingas prieš kiekvieną lygos etapą nustatomas susumuojant abiejų poros žaidėjų per paskutinius 5-is
vykusius lygos etapus iškovotus reitingo taškus. Kadangi lyga formuojama nuo pradžių, pradedant nuo 2-ojo iki 5ojo 2019-2020 m. lygos žiemos sezono etapo prieš kiekvieną etapą nustatant poros reitingą bus susumuojami
abiejų poros žaidėjų per visus iki tol vykusius lygos etapus iškovoti reitingo taškai.
Porų reitingų nustatymas 1-ajam 2019-2020 m. lygos žiemos sezono etapui vykdomas tokia tvarka:
1.

Pasibaigus dalyvių registracijos į 1-ąjį 2019-2020 m. lygos žiemos sezono etapą terminui, kiekvienam į
bendrą arba moterų grupę užsiregistravusiam dalyviui el. paštu persiunčiamas visų atitinkamoje grupėje
užsiregistravusių dalyvių sąrašas exel formatu. Gavęs tokį sąrašą kiekvienas dalyvis turi savo nuožiūra
įvertinti visų toje grupėje užsiregistravusių žaidėjų (išskyrus pačio savęs) pajėgumą nurodydamas exel
lentelėje prie kiekvieno konkretaus žaidėjo (išskyrus save patį) jo pajėgumą balais nuo 0 iki 7 ir išsiųsdamas
užpildytą sąrašą atgal el. paštu lygos organizatoriui, kur atitinkami balai reiškia:
7 balai
6 balai
5 balai

profesionalas - aukščiausio lygio teniso / padelio žaidėjas, kuris per stiprus
varžytis mėgėjų lygoje
labai pajėgus, patyręs ir stabilus (mažai klystantis) žaidėjas
labai pajėgus žaidėjas, bet trūksta patirties ir / ar stabilumo

4 balai
3 balai
2 balai
1 balas
0 balų
2.

3.

4.

labai stipriai pažengęs žaidėjas, bet dar nėra labai pajėgus
pažengęs žaidėjas, jau perpratęs žaidimą, bet turi dar per mažai įgūdžių
pradedantis žaidėjas, bet turi neblogus žaidimo įgūdžius
visiškai pradedantis žaidėjas, beveik neturintis jokių žaidimo įgūdžių
tokio žaidėjo aš nepažįstu ir neturiu apie jį jokios nuomonės

Lygos organizatorius, gavęs įvertinimus, susumuoja visus konkretaus dalyvio gautus balus ir pagal tai
nustato 1-ojo 2019-2020 m. lygos žiemos sezono etapo dalyvių reitingą atskirose bendroje ir moterų
grupėse šia tvarka: i) jei daugiau kaip 1/3 šio etapo konkrečios grupės dalyvių konkrečiam žaidėjui suteikė
7 balus, tai toks žaidėjas lygos kontekste laikomas profesionalu ir todėl negali dalyvauti mėgėjų lygoje
tame sezone; atitinkamai pora, kurioje užregistruotas profesionalus žaidėjas, netenka galimybės dalyvauti
šiame etape ir jai grąžinami sumokėti dalyvio mokesčiai; ii) jei kitų 1-ojo etapo konkrečios grupės žaidėjų
įvertinimus atsiuntė mažiau kaip 1/3 šio etapo atitinkamos grupės dalyvių, lygos organizatorius visus
žaidėjus įvertina savo nuožiūra; iii) susumavęs visus atitinkamos grupės konkretaus dalyvio gautus balus,
įskaitant atvejį, kai lygos organizatorius žaidėjus įvertina savo nuožiūra, lygos organizatorius sudaro 1-ojo
etapo atskirų grupių (bendros ir moterų) dalyvių sąrašą nuo pajėgiausio iki silpniausio žaidėjo.
Silpniausiam 1-ojo etapo žaidėjui skiriama 40 reitingo taškų, o kiekvienam pajėgesniam toliau pagal sąrašą
einančiam atitinkamos grupės žaidėjui skiriama po 40 reitingo taškų daugiau nei prieš tai buvusiam
žaidėjui. Nustačius kiekvieno dalyvio 1-ojo etapo turimus reitingo taškus abiejose grupėse atskirai ir
atitinkamai sudėjus abiejų poros žaidėjų turimus reitingo taškus suskaičiuojami visų 1-ojo etapo porų
reitingo taškai kiekvienoje grupėje (bendroje ir moterų) atskirai. Pagal gautus poros reitingo taškus poros
suskirstomos į pogrupius ir pagal tai nustatomas konkrečios poros žaidimo grafikas bei žaidimo tinklelis.
Pasibaigus 1-ajam etapui visi apklausos būdu prieš 1-ąjį etapą jo dalyviams suteikti reitingo taškai
anuliuojami ir kiekviename kitame lygos etape toliau sumuojami ir skaičiuojami tik ankstesniuose lygos
etapuose realiai iškovoti dalyvių reitingo taškai.

Jei 2-ajame ar bet kuriame vėlesniame konkrečiame lygos etape pareiškia norą dalyvauti visiškai neturinti reitingo
taškų pora, tai tokia reitingo taškų visiškai neturinti pora, nepriklausomai nuo tokios poros realaus ar menamo
pajėgumo, yra įtraukiama į atitinkamos to etapo grupės galą, t.y. į silpniausią tame etape dalyvaujantį pogrupį. Jei
tokių porų, visiškai neturinčių reitingo taškų, konkrečiame lygos etape yra kelios, turnyrinės lentelės sudarymo
tikslais laikoma, kad pajėgesnė yra ta pora, kuri į tą lygos etapą užsiregistravo anksčiau.
Jei lygos organizatoriaus nuomone, į bet kurį lygos etapą užsiregistravo profesionalus žaidėjas, kurio žaidimo lygis
yra per aukštas, kad jis galėtų dalyvauti mėgėjų lygoje, lygos organizatorius turi teisę surengti visų to etapo
atitinkamos grupės dalyvių apklausą, siekdamas įvertinti užsiregistravusio profesionalaus žaidėjo lygį ir jo
galimybes dalyvauti tame lygos sezone. Jei daugiau kaip 1/3 to etapo atitinkamos grupės dalyvių konkrečiam
žaidėjui suteikė 7 balus, tai toks žaidėjas lygos kontekste laikomas profesionalu ir todėl negali dalyvauti mėgėjų
lygoje tame sezone; atitinkamai pora, kurioje užregistruotas profesionalus žaidėjas, netenka galimybės dalyvauti
tame etape ir jai grąžinami sumokėti dalyvio mokesčiai. Konkretų dalyvį pripažinus profesionalu, pakartotinai dėl
jo įvertinimo kreipiamasi į kitus konkretaus lygos etapo atitinkamos grupės dalyvius ne anksčiau kaip prasidėjus
kitam lygos sezonui. Jei po lygos organizatoriaus suorganizuotos apklausos dėl profesionalaus žaidėjo įvertinimo
savo nuomonę pareiškė mažiau kaip 1/3 konkretaus etapo atitinkamos grupės dalyvių, lygos organizatorius
profesionalaus žaidėjo galimybę žaisti mėgėjų lygoje įvertina savo nuožiūra.
Fanų padelio klubo VAMOS! lygos žaidėjų reitingai skelbiami viešai. Fanų padelio klubo VAMOS! lygos žaidėjų
reitingai yra sąlyginis ir sutartinis žaidėjų lygio įvertis, kuris yra taikomas tik Fanų padelio klubo VAMOS! lygoje ir
šios lygos organizatorių iniciatyva gali būti panaudojamas organizuojant bet kuriuos kitus Fanų padelio klubo
renginius. Fanų padelio klubas bet kada to paprašiusiems žaidėjams išduoda pažymą, patvirtinančią konkretaus
Fanų padelio klubo VAMOS! lygos žaidėjo reitingą pažymos išdavimo dieną.
Atsižvelgiant į žaidėjų reitingą lygoje, Fanų padelio klubas skirsto žaidėjus į A lygio, B lygio ir C lygio žaidėjus. A lygio
žaidėjai yra Fanų padelio klubo VAMOS! lygos atitinkamos grupės (bendros ar moterų) reitingų lentelės 1 – 25
vietoje esantys žaidėjai. B lygio žaidėjai yra Fanų padelio klubo VAMOS! lygos atitinkamos grupės (bendros ar

moterų) reitingų lentelės 26 – 50 vietoje esantys žaidėjai. C lygio žaidėjai yra Fanų padelio klubo VAMOS! lygos
atitinkamos grupės (bendros ar moterų) reitingų lentelės 51 ir žemesnėje vietoje esantys žaidėjai. Fanų padelio
klubas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti žaidėjų priskyrimo A, B ir C lygiui intervalus VAMOS! lygos
reitingų lentelėje. Fanų padelio klubas bet kada to paprašiusiems žaidėjams išduoda pažymą, patvirtinančią
konkretaus Fanų padelio klubo žaidėjo lygį pažymos išdavimo dieną.
Apdovanojimai:

1. Apdovanojami kiekvieno etapo, kiekvienos grupės ir kiekvieno pogrupio 1-3 vietos laimėtojai.
Priklausomai nuo konkrečiame lygos etape surinkto nugalėtojų apdovanojimų fondo, etapo abiejų
grupių visų pogrupių 1-3 vietos laimėtojams įteikiami atminimo medaliai, ženkleliai, taurės ir / ar
diplomai.

2. Pasibaigus kiekvienam lygos sezonui suskaičiuojamas visų lygos dalyvių, žaidusių bent viename to sezono
lygos etape, reitingas (atskirai bendroje ir moterų grupėse). Didžiausią reitingo taškų skaičių turintis
bendros grupės žaidėjas tituluojamas to sezono VAMOS! lygos Nugalėtoju – I-ąja lygos to sezono rakete
bendroje grupėje, o antras pagal reitingo taškų skaičių bendros grupės žaidėjas tituluojamas to sezono
VAMOS! lygos Vicenugalėtoju – II-ąja lygos to sezono rakete (jei keli bendros grupės žaidėjai turi surinkę
vienodą reitingo taškų skaičių, visi jie tituluojami to sezono VAMOS! lygos Nugalėtojais /
Vicenugalėtojais). Didžiausią reitingo taškų skaičių turinti moterų grupės žaidėja tituluojama to sezono
VAMOS! lygos Nugalėtoja – I-ąja lygos to sezono rakete moterų grupėje, o antra pagal reitingo taškų
skaičių moterų grupės žaidėja tituluojama to sezono VAMOS! lygos Vicenugalėtoja – II-ąja lygos to
sezono rakete (jei kelios moterų grupės žaidėjos turi surinkusios vienodą reitingo taškų skaičių, visos jos
tituluojamos to sezono VAMOS! lygos Nugalėtojomis / Vicenugalėtojomis).
3. Surinktas lygos prizinis fondas (po 5 Eur nuo kiekvieno lygos sezono dalyvio bendroje grupėje ir moterų
grupėje atskirai) paskirstomas šia tvarka: i) jei du ar keli žaidėjai turi surinkę vienodą didžiausią reitingo
taškų kiekį, jie visi tituluojami to sezono VAMOS! lygos Nugalėtojais / Nugalėtojomis ir visas atitinkamos
grupės prizinis fondas jiems paskirstomas lygiomis dalimis; ii) jei tik vienas žaidėjas turi surinkęs didžiausią
reitingo taškų kiekį, tai jis tituluojamas to sezono VAMOS! lygos Nugalėtoju / Nugalėtoja ir jam tenka 60
proc. viso atitinkamos grupės prizinio fondo, o likusi 40 proc. atitinkamos grupės prizinio fondo dalis tenka
antram pagal taškų skaičių atitinkamos grupės žaidėjui ir jis tituluojamas to sezono VAMOS! lygos
Vicenugalėtoju / Vicenugalėtoja arba, jei tokių antrą pagal reitingo taškų skaičių vietą užėmusių
atitinkamos grupės žaidėjų yra keli, tai visi jie kartu lygiomis dalimis pasidalina likusią 40 proc. atitinkamos
grupės prizinio fondo dalį ir jie visi tuomet tituluojami to sezono VAMOS! lygos Vicenugalėtojais /
Vicenugalėtojomis.
Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komitetas
Fanų padelio klubo žaidėjų reitingavimo lygoje VAMOS! kilusiems ginčams nagrinėti yra sudaromas 3-jų narių
sudėties Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komitetas. Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komitetas pradeda savo veiklą ne
vėliau kaip 1-ojo 2019-2020 m. lygos žiemos sezono etapo pirmąją varžybų dieną. Ginčų nagrinėjimo ir revizijos
komitetas veikia savanoriškumo pagrindais, t.y. komiteto nariams joks atlygis už jų einamas pareigas nemokamas.
Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komiteto narius išrenka: 1-ną narį iš bendros grupės žaidėjų išsirenka bendros grupės
dalyviai; 2-ną narį iš moterų grupės žaidėjų išsirenka moterų grupės dalyviai; ir paskutinį 3-iąjį narį į komitetą
deleguoja lygos organizatorius. Visi lygos dalyviai, registruodami savo poras į kiekvieno naujo lygos sezono 1-ojo
etapo atitinkamą grupę (bendrą ar moterų), privalo kartu nurodyti savo siūlomą kandidatą į Ginčų nagrinėjimo ir
revizijos komiteto narius. Jei Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komitetas jau yra suformuotas, tai naujas kandidatas
nurodomas tik tuo atveju, jei poros, teikiančios registracijos paraišką, netenkina esamas komiteto narys,
atstovaujantis tai grupei, į kurią atitinkama pora registruojasi. Jei daugiau kaip 1/3 atitinkamos grupės dalyvių
išreiškia pageidavimą matyti komitete naują narį, lygos organizatorius nedelsiant imasi veiksmų, kad būtų išrinktas
naujas tą grupę atstovaujantis Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komiteto narys, laikantis esminių tokio nario rinkimų
taisyklių.

Visi Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komiteto nariai privalo žaisti padelį. Nežaidžiantys padelio asmenys į Ginčų
nagrinėjimo ir revizijos komiteto narius negali būti renkami. Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komiteto nario pareigas
gali eiti tik sulaukę 18 metų amžiaus asmenys. Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komiteto nariais turėtų būti siūlomi
žinomi padelio bendruomenėje ir turintys autoritetą kitų žaidėjų tarpe asmenys. Negalima skirti asmens į Ginčų
nagrinėjimo ir revizijos komiteto narius be išankstinio renkamo asmens sutikimo eiti šias pareigas.
Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komiteto nariai savo pareigas eina iki bus paskirti nauji komiteto nariai į jų vietą. Jei
kuris nors komiteto narys nori nutraukti savo veiklą Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komitete, jis privalo nedelsiant
informuoti apie tai kitus komiteto narius bei lygos organizatorių. Lygos organizatorius nedelsiant imasi veiksmų,
kad būtų išrinktas naujas Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komiteto narys, laikantis esminių tokio nario rinkimų
taisyklių. Bet kuris norintis nutraukti savo veiklą komitete Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komiteto narys bet kuriuo
atveju savo pareigas privalo eiti iki į jo vietą bus paskirtas kitas asmuo, išskyrus atvejį, jei naujas Ginčų nagrinėjimo
ir revizijos komiteto narys nepaskiriamas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo komiteto nario pranešimo
apie ketinimą atsistatydinti.
Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komitetas sprendžia visus VAMOS! lygoje kilusius ginčus, revizuoja registravimosi į
lygą ir atitinkamų porų priskyrimą į konkrečius pogrupius eigą, revizuoja reitingo taškų paskirstymo teisingumą,
skiria nuobaudas nedrausmingiems lygos dalyviams ir sprendžia kitus panašius kilusius ginčytinus klausimus. Visus
sprendimus komitetas priima kolegialiai bendru sutarimu. Jei vieningo sprendimo surasti nepavyksta, išimtiniais
atvejais galutinis sprendimas gali būti priimtas paprasta komiteto narių balsų dauguma. Ginčų nagrinėjimo ir
revizijos komiteto sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. Visi lygos dalyviai privalo sprendimų laikytis bei juos
vykdyti. Sprendimų nesilaikantys ar nevykdantys dalyviai yra šalinami iš lygos.

VAMOS!

