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2018 m. balandžio 5 d. įsakymu
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 TARPTAUTINIO  STALO TENISO TURNYRO, SKIRTO TRENERIAMS VALERIJUI 
MOSKOVKAI IR VIOLETAI ŠIMANSKIENEI ATMINTI,  

N U O S T A T A I    
                                                                                                                                     

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Pagerbti šviesų trenerių atminimą.
 2. Kelti stalo tenisininkų žaidimo lygį.
 3. Plėtoti draugiškus santykius su Lietuvos bei kitų šalių sportininkais ir treneriais.
 4. Populiarinti stalo teniso žaidimą Jonavos rajone.

II. DALYVIAI
       5. Turnyre kviečiami dalyvauti visų Lietuvos miestų bei rajonų stalo tenisininkai. Taip pat 
kviečiami užsienio šalių stalo tenisininkai.
       6. Varžybos vyks šiose amžiaus grupėse: 
2018 m. gegužės 18-20 d.:
       6.1. mergaitės - 2003 m. g. ir jaunesnės,
       6.2. berniukai - 2003 m. g. ir jaunesni,
       6.3. mergaitės – 2007 m. g. ir jaunesnės,
       6.4. berniukai - 2007 m. g. ir jaunesni.
Dalyvauti galima tik vienoje amžiaus grupėje.
2018 m. gegužės 20 d.:
      6.5. moterys - 40 m. ir vyresnės,
      6.6. vyrai – 40 m. ir vyresni,
      6.7. vyrai – „Open“ (be amžiaus apribojimų).  

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
     7. Varžybos vyks 2018 m. gegužės 18-20 d. Jonavos sporto arenoje, Žeimių g. 17. Atvykimas 
gegužės 18 d. iki 10.30 val. Suaugusiems - atvykimas  gegužės 20 d. iki 10 val.
 IV. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA
      8. Varžybos asmeninės. Žaidimo sistema bus nustatyta atvykimo dieną, priklausomai nuo 
dalyvių skaičiaus. Visose amžiaus grupėse bus skaičiuojamas reitingas.

V. APDOVANOJIMAS
      9. Vaikų amžiaus grupėse varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais, medaliais 
ir asmeniniais prizais. Taip pat apdovanojami geriausiai pasirodę jonaviečiai.
     10. Moterų ir vyrų grupėse – medaliais ir piniginiais prizais (iš starto mokesčio lėšų).
     11. „Open“ 1 vieta – 150 eurų, 2 vieta – 100 eurų, 3 vieta – 80 eurų, 4 vieta – 60 eurų, 5 vieta – 
40 eurų.
    

VI. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
     12. Kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos.
Starto mokestis vaikams - 5 eurai, suaugusiems - 10 eurų, „Open“ – 15 eurų.

Orientacinė nakvynės kaina 10-20 eurų.
     13. Apie dalyvavimą turnyre ir dėl nakvynės pranešti iki  gegužės 10 d.

 Išankstinės registracijos į suaugusiųjų varžybas nėra.

            Vyr. teisėjas Saulius Bureika                                                                                                                
            Tel.  +370 611 63 624, el. paštas tenisas.sb@gmail.com                      


