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Varžybų nuostata i

1. T ik s la i ir uždaviniai
Pagerbti bei prisiminti puikų stalo teniso žaidėją , trenerį, šios sporto šakos propoguotoją ir populiarintoją kelti 
žaidėjų meistriškumą.
2. V a do va vim as va ržyb om s
Varžybas vykdo Šalčininkų teniso klubas Relax organizuoja Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija.
3. Dalyviai
Turnyre kviečiami dalyvauti Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Mažeikių, Šilalės, Klaipėdos, Vilkaviškio, Širvintų, Jonavos 
bei kitų Lietuvos miestų žaidėjai. Atvyks tenisininkų iš Lenkijos , Rusijos , Baltarusijos , Latvijos, Estijos, 
Ukrainos.
4. Varžybų vieta ir laikas
Turnyras vyks 2018 m .lapkričio 02-04 dienomis Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje, Šv. Jono 
Pauliaus II g. 3, Šalčininkai. Varžybų pradžia 2018 lapkričio 02 d . 11 vai.
Varžybų atidarymas 2018.11.02 d. 14 valandą.

5. V aržybų vykdym o  sistem a
Bus žaidžiama ant 18 stalų, 2-iose sporto salėse, 3-iose amžiaus grupėse:

2018-11-02
Berniukai (gim.2005m.ir.j.) (11.03) 11.00 -13.45 valanda;
Berniukai (gim.2007m.ir.j.) (11.03) 14.30 -16.45 valanda;
Berniukai (gim.2003m.ir.j.) (11.03) 16.45-19.15 valanda;

Mergaitės (gim.2005m.ir.j.) (11.03) 11.00 -13.45 valanda;
Mergaitės (gim.2007m.ir.j.) (11.03) 14.30 -16.45 valanda;
Mergaitės (gim.2003m.ir.j.) (11.03) 16.45 -19.15 valanda;

2018-11-03
Berniukai (gim.2005m.ir.j.) (11.04) 10.00 -  11.30 vai; 14.30 -  16.00 valanda 
Berniukai (gim.2007m.ir.j.) (11.04) 11.30 -  13.00 vai; 16.00 -  17.30 valanda 
Berniukai (gim.2003m.ir.j.) (11.04) 13.00 -  14.30 vai; 17.30 -  19.00 valanda

Mergaitės (gim.2005m.ir.j.) (11.04) 10.00 -  11.30 vai; 14.30 -  16.00 valanda 
Mergaitės (gim.2007m.ir.j.) (11.04) 11.30 -  13.00 vai; 16.00 -  17.30 valanda 
Mergaitės (gim.2003m.ir.j.) (11.04) 13.00 -  14.30 vai; 17.30 -  19.00 valanda

Varžybų sistema bus nustatyta atsižvelgiant į dalyvių skaičių am žiaus grupėje . Dalyvauti galima 2-ose amžiaus 
grupėse.
6. APDOVANOJIM AI: 1-3 vietas užėmę žaidėjai bus apdovanuojami medaliais diplomais ir 
vertingais prizais.
7. Dalyvių priėm im o sąlygos
Nakvynė bendrabutyje-10 €, nakvynė viešbutyje 25 €. Dalyviai, norintys užsisakyti maitinimą ir nakvynę, 
praneša apie tai iš anksto, kartu su paraiškomis, (su gydytojo leidimu).

Lapkričio 4 d. vyks mėgėjų turnyras.
Dalyviai: vyrai - LSTA reitinge nuo 100 ir žemiau, moterys -  nuo 30 ir žemiau. Moterys ir vyrai žaidžia 

kartu. Varžybų sistema bus nustatyta atsižvelgus j dalyvių skaičių. Atvykimas į varžybas 10.30, pradžia 
11.00. Kiekvienas turnyro dalyvis už sveikatą atsako pats. 1-3 vietas užėmę žaidėjai bus apdovanoti 
vertingais prizais.
Inform acija: Paraiškas siųsti iki 2018-10-28 d. vyr. teisėjui Viktorui Frizel mob.tel , +37060917646, 

fvik76@qmail.com

mailto:fvik76@qmail.com

