Žaidėjų reitingavimo lygos VAMOS! NUOSTATŲ SANTRAUKA
Lygos organizatorius – Fanų padelio klubas (VšĮ „Fanų sporto projektai“, kodas 302593335).
Lygos pavadinimas – Fanų padelio klubo žaidėjų reitingavimo lyga VAMOS! (toliau dar – lyga).
Lygoje varžomasi dviejose grupėse – bendroje grupėje ir moterų grupėje. Bendroje grupėje gali registruotis ir vyrai,
ir moterys be jokių apribojimų. Moterų grupėje gali registruotis tik moterys.
Lyga vyksta 2 sezonais – vasaros ir žiemos. Kiekvienas sezonas turi po 5 etapus.
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).
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, ir konkretaus lygos etapo dalyvio mokestį. Visi surinkti sezono lygos
mokesčiai sudaro lygos prizinį fondą.
Kiekviename lygos etape tiek bendroje grupėje, tiek moterų grupėje gali dalyvauti daugiausia po 24-ias poras.
Žiemos sezono etapo dalyvio mokestis yra 20 Eur. Vasaros sezono etapo dalyvio mokestis yra 16 Eur.
Lygos organizatorius įsipareigoja aprūpinti varžybų dalyvius tik geriamuoju vandeniu. Vaišes, užkandžius ar gėrimus
lygos organizatorius suteiks dalyviams tik pritraukęs lygos rėmėjus ir gavęs atitinkamą paramą iš jų.
Kiekvienas etapas skaidomas į pogrupius. Didžiausias galimas porų skaičius viename pogrupyje – 8 poros. Visais
atvejais kiekviena dalyvaujanti pora žaidžia po 3 pilnas rungtynes per vieną dieną, su ne mažesne kaip 1 val.
pertrauka tarp kažkurių iš jų. Rungtynės žaidžiamos iki 2 laimėtų setų. Jei sužaidus 2 setus rezultatas lygus – 1:1,
žaidžiamas lemiamas 3 setas – tie break‘as iki 10 taškų.
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. Reitingo taškų paskirstymo lentelė yra pridedama kaip priedas Nr. 1.
Kiekvienam lygos žaidėjui skaičiuojamas jo atskiras individualus reitingas. Poros reitingas prieš kiekvieną lygos
etapą nustatomas susumuojant abiejų poros žaidėjų per paskutinius 5-is vykusius lygos etapus iškovotus reitingo
taškus.
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.
Pasibaigus kiekvienam lygos sezonui didžiausią reitingo taškų skaičių turintis atitinkamos grupės žaidėjas
tituluojamas to sezono VAMOS! lygos tos grupės Nugalėtoju / Nugalėtoja – I-ąja lygos to sezono rakete toje
grupėje, o antras pagal reitingo taškų skaičių atitinkamos grupės žaidėjas tituluojamas to sezono VAMOS! lygos tos
grupės Vicenugalėtoju / Vicenugalėtoja – II-ąja lygos to sezono rakete toje grupėje.
Surinktas atitinkamos grupės lygos sezono prizinis fondas pasibaigus kiekvienam sezonui atitenka dviem didžiausią
toje grupėje reitingo taškų skaičių surinkusiems žaidėjams – po lygiai, jei jie surinkę vienodą reitingo taškų skaičių
ir santykiu 60/40, jei kažkuris jų turi surinkęs didesnį taškų skaičių.
Visus VAMOS! lygoje kilusius ginčus nagrinėja 3-jų narių sudėties Ginčų nagrinėjimo ir revizijos komitetas, kurio
narius renka lygos dalyviai. 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.
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