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2018 m. Žemaitijos regiono asmeninių stalo teniso pirmenybių 

NUOSTATAI

I. Tikslai ir uždaviniai 
1. Populiarinti stalo teniso žaidimą Žemaitijos regione.
2. Kelti stalo teniso žaidėjų meistriškumą.
3. Pritraukti į šias pirmenybes žaidėjus žemaičius, nebegyvenančius Žemaitijos miestuose ar rajonuose. 

II. Dalyviai.
Varžybose leidžiama dalyvauti visiems Lietuvos Respublikos Žemaitijos regione esančių Klaipėdos, 

Šiaulių, Šilutės, Kelmės, Raseinių, Telšių, Mažeikių, Tauragės, Plungės, Kretingos, Palangos, Šventosios, 
Jurbarko, Akmenės, Skuodo, Šilalės, Rietavo, Žagarės miestų ir rajonų žaidėjams bei žaidėjams, gimusiems ir 
užaugusiems šiuose miestuose ir atstovaujantiems gimtuosius klubus, nors šiuo metu gyvenantiems kituose 
Lietuvos regionuose arba užsienyje. 

Varžybos vyks šiose amžiaus grupėse:
1. Lapkričio 3d. (šeštadienis):

VYRŲ gr. (amžius neribojimas) – atvykimas į varžybas iki 10.00 val., varžybų pradžia 11.00 val. 
MOTERŲ gr. (amžius neribojimas) – atvykimas į varžybas iki 10.00 val., varžybų pradžia 11.00 val. 

2. Lapkričio 4d. (sekmadienis):
SENJORŲ vyrų gr. (50m+) - atvykimas į varžybas iki 10.00 val., varžybų pradžia 10.30 val. 
VAIKŲ gr:

1. Jaunutės mergaitės (2004m ir jaunesnės);
2. Mini jaunutės mergaitės (2007m ir jaunesnės);
3. Jaunučiai berniukai (2004m ir jaunesni);
4. Mini jaunučiai berniukai (2007m ir jaunesni).

• Vaikų atvykimas iki 14.00 val. varžybų pradžia 14:30 val.
• Vyrai ir moterys žais atskirose grupėse, tačiau moterims bus suteikta galimybė pasirinkti žaisti vyrų arba 

moterų grupėje.
• Varžybose dalyvauti GALI ir tie žaidėjai, kurie 2018 m. nedalyvavo Žemaitijos komandinėse 

pirmenybėse. 
• Dalyviai neribojami pagal reitingą ar žaidimą LSTA lygose. 
• Sportininkai už savo sveikatą visų varžybų metu atsako patys. 

III. Varžybų vieta ir laikas.
• Pirmenybės vyks 2018 m. lapkričio 3-4 dienomis Klaipėdoje, Taikos pr. 70 (Žvejų rūmuose), VSTA 

sporto salėje. 
• Vyrų ir senjorų grupėse bus skaičiuojamas reitingas. 

IV. Varžybų vykdymo sistema. 
• Varžybų vykdymo sistema bus parenkama sužinojus preliminarų dalyvių skaičių
• Varžybose žaidžiama su 40+ kamuoliukais. 

V. Nugalėtojų apdovanojimas.
• VYRŲ gr. ir SENJORŲ vyrų grupių 1-3 vietų laimėtojai bus apdovanoti taurėmis, medaliais ir piniginiais

prizais (sumos atsižvelgiant į dalyvių skaičių), paguodos finalo 1-3 vietų laimėtojai medaliais. 
• MOTERŲ gr. 1-3 vietos laimėtojos bus apdovanotos taurėmis, medaliais ir piniginiais prizais (sumos 

atsižvelgiant į dalyvių skaičių), paguodos finalo nugalėtoja medaliu.
• Vaikų gr. bus apdovanojamos taurėmis, medaliais ir rėmėjų įsteigtais prizais.

VI. Dalyvių registracija.
Būtinai reikalinga išankstinė registracija iki spalio mėn. 31 dienos 21.00 val.
Startinis mokestis:
VYRŲ ir MOTERŲ gr. - 10 eu.
SENJORŲ ir VAIKŲ gr. - 7 eu.
Registracijos formą pagal atskiras dalyvių grupes (vardas, pavardė, pilna gimimo data, gyvenamoji vieta) prašome
užpildyti internetiniame puslapyje www.vsta.lt

Iškilus klausimams prašome kreiptis į varžybų organizatorę Auksę Rasimavičienę (8 678 13672).

http://www.vsta.lt/

