
 

 

 
 

 

Lietuvos Respublikos čempionato II etapo 

 

N U O S T A T A I 
 

1.Varžybų vieta ir laikas 

Varžybos vyks 2019 m. kovo 1-3 dieną d. Vilniuje, Žygio g.46. 

Atvykimas - 2019 m. kovo 1 d. iki 11 val. 

Burtų traukimas- 11.15 val. 

Varžybų atidarymas -12 val. 

Varžybų pradžia -12.15 val. 

 

2.Vadovavimas varžyboms 

Varžybas  vykdo  Lietuvos stalo teniso asociacija. 

 

3. Varžybų dalyviai 

Lietuvos Respublikos čempionato II etapo varžybose dalyvauja 32 vyrai ir 32 moterys. 

 

4.Varžybų programa 

Vykdomos vyrų ir moterų vienetų, vyrų ir moterų dvejetų ir mišrių dvejetų varžybos. 

 

5. Varžybų organizavimo, vykdymo tvarka  

Varžyboms vadovauja LSTA paskirta teisėjų kolegija. 

Vienetų varžybose dalyviai burtų keliu paskirstomi į 8 pogrupius po 4 žaidėjus, kuriuose žaidžiama 

ratų sistema. 1 ir 2 vietą pogrupiuose užėmę sportininkai toliau žaidžia pirmoje finalinėje grupėje 

vieno minuso sistema, išaiškinant prizininkus, 5-8, 9-12 ir 13 vietas. Pagrindinėje lentelėje, 

kovojant dėl prizinių vietų, žaidžiama iki 4 laimėtų setų. Visi kiti  susitikimai žaidžiami iki 3 

laumėtų setų. 

Dėl trečios vietos nežaidžiama, abiems pusfinaliuose pralaimėjusiems sportininkams skiriama 3 

vieta. Sportininkai , užėmę pogrupiuose 3-4 vietas, gali tęsti varžybas antrajame finale, kuriame 

išaiškinamas tik nugalėtojas. 

Visos dvejetų varžybos (moterų, vyrų ir mišrių) vykdomos vieno minuso sistema, išaiškinant 1-4 

vietas. Dėl 3 vietos nežaidžiama, abiems pusfinaliuose pralaimėjusioms poroms skiriama 3 vieta. 

Visi dvejetų susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų. 

Papildomas vietas prie bazinių miestams ir rajonams 2020 metų čempionatui iškovoja žaidėjai, 

užėmę 2019 metų čempionato vienetų varžybose 1-13 vietas. 



Burtų traukimas vykdomas pagal ITTF taisyklių ir kitų reglamentuojančių nuostatų reikalavimus. 

 

 

6. Burtų traukimo procedūra 

Vienetų varžyboms 

Varžybose dalyvauja po 32 vyrus ir moteris. Žaidimų ir burtų traukimo sistemos yra vienodos.  

Pirmiausia sudaromas dalyvių sąrašas, išdėstant juos pagal pozicijas kovo mėn. reitingo sąraše. 

Pirmoje eilutėje įrašomas stipriausias žaidėjas ir po to einama žemyn iki silpniausiojo. Pradžioje 

žaidžiama 8 pogrupiuose. Pirmi 8 dalyviai pagal reitingą surašomi pirmais numeriais į atitinkamai 

pirmą, antrą ir t.t. pogrupius. Antra aštuoniukė burtų keliu į pogrupius antrais  numeriais įrašant 

taip, kad vieno miesto žaidėjai patektų į skirtingus pogrupius. Atitinkamai 3 ir 4 aštuoniukės 

įrašomos trečiais ir ketvirtais numeriais pogrupiuose taip, kad viename pogrupyje nebūtų  daugiau 

kaip vieno to paties miesto atstovo. Išimtį sudaro atvejis, kai dalyvauja daugiau kaip 8 vieno miesto 

atstovai. Tokiu atveju, kai jau visuose pogrupiuose yra po vieną to miesto atstovą, likusieji burtų 

keliu įrašomi į atitinkamą pogrupį. Pogrupiuose žaidžiama tokia tvarka: 1 turas  1-3, 2-4; antras 1-

2, 3-4 ir trečias 1-4 ir 2-3. Susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų. 

Pirmą ir antrą vietas iškovoję žaidėjai pirmame finale žaidžia vieno minuso sistema, išaiškinant 

visas vietas. Pirmu numeriu lentelėn įrašomas 1 pogrupio nugalėtojas, 16 – antro pogrupio 

nugalėtojas, 8 ir 9 numeriais burtų keliu įrašomi trečio ir ketvirto pogrupių nugalėtojai. Likusieji  

pogrupių nugalėtojai burtų keliu įrašomi 4, 5, 12 ir 13 numeriais. Antras vietas pogrupiuose užėmę 

žaidėjai burtų keliu įrašomi į priešingą nuo tų pogrupių nugalėtojų lentelės pusę.  

Susitikimai iki pirmo pralaimėjimo pirmame finale žaidžiami iki 4 laimėtų setų, o žaidžiant toliau 

– iki 3 laimėtų setų. 

 

Visos dvejetų varžybos žaidžiamos 1 minuso sistema iki 3 laimėtų setų, skaitant, kad trečią vietą 

iškovojo pusfinaliuose pralaimėjusi pora. 

Vyrų ir moterų dvejetų varžyboms 

Pirmiausia sudaromas porų sąrašas, išdėstant jas pagal porų reitingo taškų sumas, paimtas iš 

reitingo sąrašo (tai – ne pozicijų numeriai). Pirmoje eilutėje įrašomas stipriausia žaidėjų pora, 

turtinti didžiausią reitingo taškų sumą,  ir po to einama žemyn iki silpniausios. Dalyvių (porų) 

skaičius numatytas 16, bet jei dėl kurių nors priežasčių jų tiek nebus, iš karto numatomi tušti 

numeriai lentelėje, kurie liks neužimti. 

Lentelėje su 16 porų stipriausia pora įrašoma Nr.1, o antroji pagal stiprumą Nr.16. Trečioji ir 

ketvirtoji pagal reitingų sumas poros burtų keliu įrašomos Nr. 8 ir Nr. 9; 

Penktoji – aštuntoji pagal reitingų sumą poros bendrųjų burtų keliu įrašomos į lentelę Nr.4, Nr.5, 

Nr.12, Nr.13. 

Likusios poros bendrųjų burtų keliu įrašomi į lentelę Nr.2, Nr.3, Nr.6, Nr.7, Nr. 10, Nr.11, Nr. 14 

ir Nr. 15. 

Mišrių dvejetų varžyboms 

Pirmiausia sudaromas porų sąrašas, išdėstant jas pagal porų reitingo taškų sumas, paimtas iš 

reitingo sąrašo (tai – ne pozicijų numeriai). Pirmoje eilutėje įrašomas stipriausia žaidėjų pora, 

turtinti didžiausią reitingo taškų sumą,  ir po to einama žemyn iki silpniausios. Dalyvių (porų) 

skaičius numatytas 32, bet jei dėl kurių nors priežasčių jų tiek nebus, iš karto numatomi tušti 

numeriai lentelėje, kurie liks neužimti. 

Lentelėje su 32 porom stipriausia pora įrašoma Nr.1, o antroji pagal stiprumą Nr.32. Trečioji ir 

ketvirtoji pagal reitingų sumas poros burtų keliu įrašomos Nr. 16 ir Nr. 17; 



Penkta, šešta, septinta ir aštunta pagal reitingą poros burtų keliu įrašomi numeriais 8,9,24,25. 

Devintą – šešioliktą pozicijas užimančios poros burtų keliu įrašomi numeriais 

4,5,12,13,20,21,28,29. 

Likusios poros bendrųjų burtų keliu įrašomos į lentelę Nr.2, Nr.3, Nr.6, Nr.7, Nr. 10, Nr.11, Nr. 

14 ir Nr. 15, 18,19, 22.23, 26,27, 30, 31. 

 

 

7. Nugalėtojų apdovanojimas 

Vienetų varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir prizais, o jų 

treneriai-medaliais ir diplomais. 

Dvejetų varžybų nugalėtojai apdovanojami  medaliais, diplomais ir prizais, o iškovoję 2-4 vietas- 

medaliais ir diplomais. Prizininkų treneriai apdovanojami medaliais ir diplomais. 

Antro finalo nugalėtojas apdovanojamas prizu. 

 

 

8. Kitos sąlygos 

 Žaidėjai privalo turėti galiojančią sportininko licenciją. 

Suaugę sportininkai patys atsako už savo sveikatos būklę. 

Visi dalyviai aprūpinami nakvyne( išskyrus gyvenančius Vilniaus mieste) ir maitinimu. 

Sportininkai , nežaidžiantys paskutinę varžybų dieną, tą dieną maitinimu neaprūpinami. 

Žaidėjams neprivalomi užrašai su pavardėmis ant marškinėlių. Jiems bus išduoti numeriai , pagal 

šiose varžybose sportininkų užimamas vietas LSTA reitinge. 

Lietuvos čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

Filmuota ir fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ir internete.  

 

 

 

                                                                                                        

 


