
                           

MAGRĖS TAURĖ 2018 

      Vilniaus regionas   
 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
1. Populiarinti stalo tenisą Vilniaus miesto gyventojų tarpe ir kaimyniniuose miestuose bei rajonuose .  

2. Skatinti fizinį aktyvumą.  

3. Kelti stalo tenisininkų sportinio meistriškumo lygį.  

 

VYKDYMO SISTEMA 
Visuose varžybų turuose žaidžiama dviejų minusų sistema su visų vietų išaiškinimu. 
Po kiekvieno turo, rezultatai skelbiami internetiniame puslapyje www.riesestenisas.lt, “Riešės stalo teniso 

klubo” Facebook puslapyje bei “Grigiškių stalo teniso klubo” Facebook puslapyje.   

„Magrės Taurė“ varžybose gali dalyvauti nuo 75 LSTA ir žemesnį reitingą turintys arba nereitinguoti 

vyrai, bei 15 ir žemesnį reitingą turinčios arba nereitinginės moterys.  
Visuose 4 turuose galioja 2017.08.01 – 2017.10.31 laikotarpio reitingas. 

 

VARŽYBŲ VIETA  
Grigiškių stalo teniso klubas, adresu Šviesos g. 16, Grigiškės. 

 

VARŽYBŲ DATOS  

I   TURAS – 2017 m. spalio mėn. 1 d. 

II  TURAS – 2017 m. lapkričio  mėn. 12 d. 

III TURAS – 2017 m. ...... mėn. ... d. 

IV FINALINIS TURAS – 2017 m. ...... mėn. ... d. 

*organizatoriai pasilieka teisę koreguoti varžybų datas sezono eigoje, todėl prieš kiekvienas 

varžybas būtinai pasitikrink varžybų datą www.riesestenisas.lt. Pirmojo turo visus dalyvius apie 

sekančius turus ir jų datas informuosime asmeniškai.  

 

TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA 
1 vieta-100 tšk.,toliau mažėja kas 6 taškus: 2 vieta-94 tšk., 3v.-88 tšk., 4v.-82 tšk., 5 v.-76 tšk., 6 v.-70 tšk.,  

7 vieta-67 tšk,toliau mažėja kas 3 taškus: 8v. - 64, 9v.-61, 10v.-58, 11v.-55, 12v.-52 tšk. 

13v.-50 tšk.,toliau mažėja kas 2 taškus: 14v.-48, 15v.-46, 16v.-44, 17v.-42, 18v.-40, 19v.-38, 20v.-36tšk. 

21v.-35 tšk. toliau mažėja kas 1 tašką iki 55 vietos. 56 vieta ir žemesnės gauna po 1 tšk.  

Jeigu žaidėjai po penkių turų surenka vienodą taškų sumą, tai aukštesnę vietą užims tas, kuris turės daugiau 

„aukštesnių“ vietų. 

 

VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS  
9:00 – 10:00   atvykimas ir registracija, apšilimas; 

10:00 – 16:00   burtų traukimas, varžybos; 

Iškarto po varžybų – apdovanojimai.     

*tvarkaraštis galioja visiems 4 etapams. Apie galimus pasikeitimus informuojame internetiniame puslapyje, 

todėl prieš kiekvieną etapą pasitikrink www.riesestenisas.lt.                                             

 

APDOVANOJIMAI 
Visuose etapuose I - III vietų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, IV - VI vietų nugalėtojai apdovanojami 

medaliais. Finalinių varžybų metu, susumavus viso sezono rezultatus žaidėjai apdovanojami piniginiais 

prizais: I vieta – 100 Eur, II vieta – 70 Eur, III vieta – 50 Eur, IV vieta – 30 Eur, V vieta – 20 Eur, VI 

vieta – 10 Eur. 

 

PAPILDOMOS SĄLYGOS 

Dalyvių skaičius ribojamas iki 64, todėl pirmumas suteikiamas ankščiausiai užsiregistravusiems. 

Dalyvio startinis mokestis  10 Eur.  

 

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 
Tel.:   +370 686 37940 

El. paštas – andriusport@gmail.com 

https://tabletennis.lt/ 

http://www.riesestenisas.lt/
http://www.riesestenisas.lt/
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