
 

 

 
 

 

 

 

Lietuvos jaunių stalo teniso čempionato 

 

N U O S T A T A I 
 

1.Varžybų vieta ir laikas 

Varžybos vyks 2019 m. kovo 16-17 dienomis Klaipėdoje (Žvejų kultūros rūmai, Taikos pr. 70) 

Atvykimas 2019 m .kovo 16 d. iki 11.00 val. 

Pasitarimas ir burtų traukimas 11.00 val. 

Varžybų pradžia -12.00 val. 

 

2.Vadovavimas varžyboms 

Varžybas  vykdo  Lietuvos stalo teniso asociacija. 

 

3. Varžybų dalyviai 

Čempionate gali dalyvauti Lietuvos sporto mokymo įstaigų, centrų, klubų ar individualūs dalyviai, 

taip pat užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai, gimę 2001 metais ir jaunesni. 

Varžybose dalyvauja 32 merginos ir 32 vaikinai.. 

 

4.Varžybų programa 

Vykdomos vaikinų ir merginų vienetų, vaikinų ir merginų dvejetų ir mišrių dvejetų varžybos. 

 

5. Varžybų organizavimo, vykdymo tvarka  

Varžyboms vadovauja LSTA paskirta teisėjų kolegija. 

Varžybos vykdomos vadovaujantis IITF taisyklėmis ir reglamentu. 

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

1 valandą prieš varžybų pradžią teisėjų kolegijai pateikiama gydytojo vizuota vardinė paraiška. 
Vienetų varžybos vykdomos dviejų minusų sistema, išaiškinant visas vietas.  

Dvejetų varžybos vykdomos vieno minuso sistema, išaiškinant 1-4 vietas. Dėl trečios vietos 

nežaidžiama ir abiem porom skiriama trečia vieta. 

Visi  susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų. 

Papildomas vietas 2020 m. jaunių čempionatui (prie 3 bazinių Vilniaus, Kauno, 2 bazinių 

Panevėžio, Šiaulių miestams ir 4 bazinių rajonams ir kitiems miestams) iškovoja žaidėjai, 

asmeninėse varžybose užėmę 1-15 vietas. 



 

6. Burtų traukimo procedūra 

6.1. Burtų traukimo procedūra  vienetų varžyboms: 

Sudaromas dalyvių sąrašas, išdėstant juos pagal pozicijas reitingo sąraše.  

Pirmoje eilutėje įrašomas stipriausias žaidėjas, turintis didžiausią reitingo taškų sumą ir po to 

einam žemyn iki silpniausio. 

Lentelėje su 32 dalyviais stipriausias žaidėjas įrašomas Nr.1, antras pagal pajėgumą - Nr.32; 

Trečią ir ketvirtą reitingą turintys sportininkai burtų keliu įrašomi numeriais 16 ir 17; 

Penktas, šeštas, septintas ir aštuntas pagal reitingą sportininkai burtų keliu įrašomi numeriais 8, 9, 

24, 25; 

Devintą-šešioliktą pozicijas užimantys sportininkai, burtų keliu įrašomi numeriais 4, 5, 12, 13, 20, 

21, 28, 29 

Likę žaidėjai bendrųjų burtų keliu įrašomi į lentelę numeriais - 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 , 15, 18, 19, 

22, 23, 26, 27, 30, 31. 

6.2.Burtų traukimo procedūra dvejetų varžyboms: 

Dvejetų varžyboms pirmiausia sudaromas porų sąrašas, išdėstant jas pagal porų reitingo taškų 

sumas, paimtas iš reitingo sąrašo. Pirmoje eilutėje įrašoma stipriausia žaidėjų pora, turinti 

didžiausią taškų sumą ir po to einam žemyn iki silpniausios. Dalyvių (porų) skaičius  numatytas 

16, bet jei dėl kurių priežasčių tiek nebus, iš karto numatomi tušti numeriai lentelėje, kurie liks 

neužimti. 

Lentelėje su 16 porų stipriausia pora įrašoma Nr.1, antroji pagal pajėgumą - 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 įrašomos į lentelę Nr.2, Nr.3, Nr.6, Nr.7, Nr.10, Nr.11, Nr.14 

ir Nr.15. 

6.3. Burtų traukimo procedūra mišrių dvejetų varžyboms: 

Sudaromas porų sąrašas, išdėstant jas pagal porų reitingo taškų sumas, paimtas iš reitingo sąrašo. 

Pirmoje eilutėje įrašoma stipriausia žaidėjų pora, turinti didžiausią reitingo taškų sumą ir po to 

einam žemyn iki silpniausios. Dalyvių (porų) skaičius numatytas32, bet jei dėl kurių nors 

priežasčių jų tiek nebus, iš karto numatomi tušti numeriai lentelėje, kurie liks neužimti. 

Stipriausia pora įrašoma Nr.1, antroji pagal stiprumą – Nr.32; 

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

Penktoji -aštuntoji pagal reitingų sumas poros bendrųjų burtų keliu įrašomos į lentelę numeriais 8, 

9, 24, 25; 

Devintą- šešioliktą poziciją užimančios poros, burtų keliu įrašomos numeriais 4, 5, 12, 13, 20, 21, 

28, 29. 

Likusios poros bendrųjų burtų keliu įrašomos į lentelę numeriais 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 

22, 23, 26, 27, 30, 31. 

 

7. Nugalėtojų apdovanojimas 

Vienetų varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais, medaliais, prizais. 

Dvejetų varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais. 

Treneriai, paruošę vienetų varžybų nugalėtojus ir prizininkus, apdovanojami diplomais ir 

medaliais, o dvejetų nugalėtojus ir prizininkus-diplomais. 

 



 

8. Kitos sąlygos 

Visas komandiruotės išlaidas sumoka komandiruojanti organizacija. 

Lietuvos jaunių čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir 

fotografuojama. 

Filmuota ir fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ir internete.  

 

 

 

                                                                                                        

 


