
AKMENĖS RAJONO STALO TENISO KLUBAS „MAŽOJI RAKETĖ“ 

 
                                                    TVIRTINU: 

                                                                                                         STK „MAŽOJI RAKETĖ“  

                                                                                                          Pirmininkė Loreta Avelienė 

                                                                                                          Akmenė, 2018-10-11 

 

                  XXIII-iasis Tarptautinis Akmenės rajono stalo teniso klubo  

                                  „Mažoji raketė“ asmeninis turnyras 
 

N U O S T A T A I 
1. Tikslai ir uždaviniai. 

Turnyras skirtas pažymėti 23-iąjį klubo gimtadienį, populiarinti stalo teniso žaidimą Akmenės 

rajono krašte, kelti klubo ir rajono žaidėjų meistriškumą. 

 

2. Vadovavimas varžyboms. 

Varžyboms vadovauja ir jas vykdo vyr. teisėjas: Kęstutis Barauskas (tarptautinė kategorija), vyr. 

sekretorius: Loreta Avelienė (nacionalinė kategorija) bei STK „Mažoji raketė” klubo nariai. 

Varžybos vykdomos vadovaujantis LSTA patvirtintomis taisyklėmis. 

 

3. Dalyviai. 

Į varžybas kviečiami Klaipėdos, Šiaulių, Kelmės, Telšių, Mažeikių, Šilutės, Salantų, Radviliškio, 

Kuršėnų, Joniškio bei Latvijos Dobelės miestų ir kitų rajonų stalo tenisininkai. Jei moterų dalyvaus 

mažiau nei 8, tai jos žais vienoje grupėje su vyrais, taip pat bus sudaryta mėgėjų (mišri) grupė, 

kurioje dalyvaus žaidėjai neturintys LSTA reitingo. 

 

4. Varžybų vieta ir laikas.  

Varžybos vyks 2018 m. lapkričio 3 dieną (šeštadienį) Akmenės gimnazijos sporto salėje (Laižuvos 

g. 7).  

VYRŲ ir MOTERŲ grupės – dalyvių registracija iki 10.00 val., varžybų pradžia 10.30 val. 

MĖGĖJŲ (žaidėjai neturintys LSTA reitingo) grupė – dalyvių registracija iki 14.30 val., varžybų 

pradžia 15.00 val. 

5. Varžybų vykdymo sistema. 

Varžybų sistema bus nustatyta varžybų dieną, atsižvelgiant į dalyvių skaičių. Numatoma varžybas 

vykdyti pogrupiuose, po jų dviejų minusų sistema su visų vietų išaiškinimu. 

 

VYRŲ GRUPĖJE BUS SKAIČIUOJAMAS LSTA REITINGAS!!! 

 

6. Dalyvių priėmimo sąlygos. 

Dalyviai patys atsako už savo sveikatos būklę bei saugumą kelionės ir varžybų metu. Apie žaidėjų 

dalyvavimą būtina pranešti iki spalio mėn. 31 d. 

 

7. Nugalėtojų apdovanojimas. 

Vyrų grupės 1-3 vietų laimėtojai bus apdovanoti taurėmis ir diplomais, 4-5 vietų laimėtojai medaliu 

ir diplomu, paguodos turnyro 1-3 vietų laimėtojai medaliu ir diplomu.  

Moterų grupės 1-3 vietų laimėtojos bus apdovanotos taurėmis, medaliais ir diplomais, paguodos 

turnyro 1 vietos laimėtoja medaliu ir diplomu.    

Mėgėjų grupės 1-3 vietų laimėtojai bus apdovanoti taurėmis ir diplomais, paguodos turnyro 1-3 

vietų laimėtojai medaliu ir diplomu. 

 

Informacija: 

Treneris Kęstutis Barauskas 

mob. 8 684 11558 


