
 PRIENŲ  STALO TENISO TURNYRAS  

 

 

NUOSTATAI 

2018-09-29 

 

1. TIKSLAS – populiarinti stalo tenisą Prienų rajone ir Lietuvoje. 
 

2. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

2.1. Prienų rajono savivaldybė. 

2.2. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras. 

             

3. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 
 Varžybos vykdomos Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 

daugiafunkciame sporto komplekse, adresu Prienai Pramonės g. 20, 2018 m. rugsėjo 29d 

Registracija 9.15 – 9.45 . Iškilmingas varžybų atidarymas 10.00 – 10.20 . Varžybų pradžia 

10.30 val. 

 

4. VARŽYBŲ DALYVIAI 

Kviečiami visi Lietuvos stalo tenisininkai. 

            Vyrai:   Moterys: 

- amžius neribojamas                                     - amžius neribojamas 

            - reitingas tik nuo 100  ir žemiau                      - reitingas neribojamas 

 

5. REGISTRACIJA. 

 

            Dalyvių registracija : http://www.prienusportas.lt/ arba: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFx8Bez72JIP1c671wCBUwqDrOe6KTyxgzix5JlkC_Yj1GRg/vie
wform 

Būtinai reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo metus , miestą, reitingą ir telefono numerį.         

Galutinė registracija iki rugsėjo 28 d -12 00 val. Dalyvių skaičius ne daugiau 64. 

Registracijos mokestis vienam asmeniui – 10 Eur., 70 m. ir vyresniems dalyviams – 5 Eur. 

Neužsiregistravusieji iki nurodytos datos varžybose dalyvauti negalės.  

 

6. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

Varžybas vykdo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir  sporto centras.  

 

7. VYKDYMO TVARKA 

 

Asmeninės varžybos . Moterys žaidžia kartu su vyrais ,ir jų vieta bus nustatyta iš bendros 

lentelės, arba susirinkus didesniam dalyvių skaičiui moterys bus dalijamos į pogrupius. Bus 

žaidžiama tik su trijų žvaigždžių ABS  plastiko kamuoliais. Žaidžiama iš trijų setų. 

             Varžybų sistema: dviejų minusų sistema su visų vietų išaiškinimu.  

Varžybų sekretorius : Vaidas Karalius tel. 861118115 
             

8. APDOVANOJIMAS 

           Varžybų nugalėtojai bus apdovanojami Prienų rajono savivaldybės įsteigtais prizais.                           

           Visi žaidėjai dalyvaujantys varžybose gaus atminimo medalį. 

http://www.prienusportas.lt/


 

           Vyrai:                                                                         Moterys: 

           I – vieta: Dovanų čekis taurė ir medalis.                   I – vieta: Dovanų čekis taurė ir medalis. 

           II – vieta: Dovanų čekis ir medalis.                          II – vieta: Dovanų čekis ir medalis. 

           III – vieta: Dovanų čekis ir medalis                         III – vieta: Dovanų čekis ir medalis. 

          Paguodos dalyvis : Medalis  

 

 

9. INFORMACIJA DALYVIAMS 

Sportininkai už savo sveikatą visų varžybų metu atsako patys. (Už nepilnamečius dalyvius      

atsako jų treneriai). Žaidėjai neprieštarauja, kad varžybų metu bus filmuojami ar 

fotografuojami, bei nuotraukos bus patalpintos spaudoje ar socialiniuose tinkluose. 

Smulkesnė informacija telefonu: 869937311 L.Žilevičius  

 

 


