Tvirtinu:
Inga Navickienė
LSTA prezidentas

Stalo teniso varžybų, Lietuvos stalo teniso asociacijos taurei laimėti,
BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Varžybų tikslas.
Populiarinti suaugusių stalo tenisą Lietuvoje. Kelti suaugusių stalo tenisininkų lygį.
2. Varžybų vykdymo tvarka.
Varžybos vykdomos penkiais etapais.
Pradžioje skirtinguose Lietuvos miestuose vykdomi keturi turai, kuriuose dalyvauja visi norintys Lietuvos ir
užsienio stalo tenisininkai, sumokėję nustatyto dydžio starto mokestį.
Į finalinį etapą patenka sportininkai, pagal keturių varžybų surinktų taškų sumą.
Finaliniame etape rungtyniauja 8 vyrai ir 8 moterys. Negalintys dalyvauti finaliniame etape žaidėjai, privalo
informuoti iki nustatyto datos, nes jų vietą užims atsarginiai žaidėjai.
Pirmas etapas: 2018-11-04 d.
Antras etapas: 2018-12-09 d.
Trečias etapas: 2019-01-27 d.
Ketvirtas etapas: 2019-03-24 d.
Finalinis etapas: 2019-05-11 d.
Varžybų startinis mokestis – 10 Eur, užsiregistravusiems išankstinėje registracijoje iki paskelbtos vykdomo
etapo datos, užsiregistravusiems varžybų dieną – 15 Eur.
Varžybų pradžia – 11 val, atvykimas į varžybas – iki 10 val.
Žaidėjai privalo būti susimokėję už licenciją.
3.Varžybų sistema.
Pirmuose keturiuose etapuose dalyviai skirstomi į pogrupius po 3-4 žaidėjus. Pogrupyje užėmę 1-2 vietas
patenka į finalinį etapą, kur žaidžiama vieno minuso sistema išaiškinant 1-16 vietas. Finaliniame etape
išaiškinamos 1-8 vietos. Dėl 9-12 ir 13-16 vietų nežaidžiama. Taškai dalinami po lygiai.
Dalyviai pogrupyje užėmę 3-4 vietas, gali dalyvauti paguodos turnyre, kur žaidžiama olimpine sistema
(išaiškinamas tik nugalėtojas).
1v.-20 tšk., 2v.-15 tšk., 3v.-13tšk., 4v.-10tšk., 5v.-9tšk., 6v.-8tšk., 7v.-7tšk., 8v.-6tšk., 9-12v.- 3tšk., 13-16v.2tšk.
Varžybos vykdomos vyrų ir moterų grupėse.
Į finalinį turą patenka sportininkai, surinkę daugiausiai taškų. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja
sportininkas turintis daugiau „aukštesnių vietų“.
Finaliniame ture žaidžiama ratų sistema, išaiškinant visas vietas.
4. Nugalėtojų apdovanojimas.
Kiekvieno etapo nugalėtojai ir prizininkai (vyrų grupėje) apdovanojami piniginiais prizais (1 vieta-110 Eur, 2
vieta-80 Eur, 3 vieta-50 Eur). Moterų grupėje prizinis fondas skirstomas proporcingai (I v. – 50%, II v. – 30%,
III v. – 20%) pagal iš dalyvaujančių moterų surinktą mokestį.
Finaliniame etape proporcingai piniginiais prizais apdovanojami visi dalyvavę sportininkai.
Varžybų nugalėtojai (vyrų ir moterų grupėse) apdovanojami piniginiais prizais ir LSTA taurėmis.
5. Kelionės išlaidos.
Kelionės išlaidas apmoka patys sportininkai arba komandiruojanti organizacija.
6. Varžybų dalyviai patys atsako už savo sveikatą.
LSTA pasilieka teisę keisti varžybų sąlygas.Kilus neaiškumams kreipkitės el.paštu info@stalotenisas.lt

* Organizatorius pasilieka teisę keisti sąlygas.

