
Tvirtinu: 
LSTA prezidentas 

 

Stalo teniso varžybų , Lietuvos stalo teniso asociacijos taurei laimėti , 

NUOSTATAI 

 
1.   Varžybų tikslas. 

Populiarinti suaugusių stalo tenisą Lietuvoje. Kelti suaugusių stalo tenisininkų lygį. 

 
2.   Varžybų vykdymo tvarka. 
Varžybos vykdomos penkiais etapais. 
Pradžioje, skirtinguose Lietuvos miestuose vykdomi keturi turai, kuriuose dalyvauja visi norintys Lietuvos ir 
užsienio stalo tenisininkai, sumokėję nustatyto dydžio starto mokestį. Į finalinį turą patenka sportininkai, 
kurie keturiuose etapuose surenka daugiausiai taškų. 
Finaliniame etape rungtyniauja 8 vyrai ir 8 moterys. 

 
Pirmas etapas: 2017-11-05,  Šal či ninkai .  Varžybas vykdo Šalčininkų stalo teniso klubas. Atsakingas 
V.Frizel. 

 

Antras etapas: 2017-12-10 d., Vilnius, Žygio g. 46. Varžybas vykdo „Tauro“ sporto mokykla. 

Atsakingas A. Orlovas. Tel. 861206832. 

 
 T reči as  etapas: 2018-01-28 d., Mažeikiai, Pavenčių g.15. Varžybas vykdo Mažeikių stalo teniso  klubas 

„Vijurkas“. Atsakingas R. Jackevičius. Tel. 868790123. 

 
Ketvirtas etapas: 2018-03- , ., Vilnius, Žygio g. 46. Varžybas vykdo „Tauro“ sporto mokykla. 
Atsakingas A. Orlovas. Tel. 861206832. 

 
Preliminarinė paraiška pateikiama varžybų išvakarėse. Galutinė sportininkų registracija visuose turuose iki 
10.30 val. Varžybų pradžia 11.00 val. 

 
Finalinis turas numatomas  Vilniuje. 

 
3.Varžybų sistema. 
Pirmuose keturiuose etapuose dalyviai skirstomi į pogrupius. Pogrupyje, užėmę 1-2 vietas, patenka į finalinį 
etapą, kur žaidžiama vieno minuso sistema , išaiškinant 1-8 vietas. Dėl 9-12 ir 13-16 vietų nežaidžiama. 
Taškai dalinami po lygiai. 
Dalyviai, pogrupyje užėmę 3-5 vietas, gali dalyvauti paguodos turnyre, išaiškinamas nugalėtojas. 
1v.-20 tšk.,2v.-15 tšk.,3v.-13tšk.,4v.-10tšk.,5v.-9tšk.,6v.-8tšk.,7v.-7tšk.,8v.-6tšk.,9-12v.,3tšk.,13-16v.-2tšk. 
Varžybos vykdomos vyrų ir moterų grupėse. 
Į finalinį turą patenka sportininkai , surinkę daugiausiai taškų. Esant lygiai taškų sumai , pranašumą įgyja 
sportininkas turintis daugiau „aukštesnių vietų“. 
Finaliniame ture žaidžiama ratų sistema , išaiškinant visas vietas. 

 
4.Nugalėtojų apdovanojimas. 

Kiekvieno etapo nugalėtojai ir prizininkai (vyrų grupėje) apdovanojami piniginiais prizais(1 vieta-120 Eur, 2 

vieta-80 Eur, 3 vieta-60 Eur).Moterų grupėje prizinis fondas skirstomas proporcingai (1 vieta-50 proc., 2 vieta-

30 proc.,3 vieta-20proc.) pagal iš dalyvaujančių moterų surinktą mokestį. 
Finaliniame etape proporcingai apdovanojami visi dalyvavę sportininkai. 
Varžybų nugalėtojai(vyrų ir moterų grupėse) apdovanojami piniginiais prizais ir LSTA taurėmis. 

 
5. Kelionės išlaidos. 

Kelionės išlaidas apmoka patys sportininkai arba komandiruojanti organizacija. 

 
6.Varžybų dalyviai patys atsako už savo sveikatą.


