
 

  

 
Prienų rajono savivaldybė 

 

XV BALTIJOS ŠALIŲ VETERANŲ STALO TENISO ČEMPIONATO NUOSTATAI 

2019 M. BALANDŽIO MĖN. 13-14 D., PRIENAI, LIETUVA 

XV Baltijos šalių veteranų stalo teniso čempionato organizatoriai yra Lietuvos stalo teniso 

asociacija, Lietuvos veteranų stalo teniso asociacija ir Prienų rajono savivaldybė. 

Čempionatas vyks 2019 m. balandžio mėn. 13 ir 14 dienomis Prienų rajono savivaldybės Kūno 

kultūros ir sporto centre, adresu – Pramonės gatvė 20. 

Varžybų organizatoriaus atstovas: LSTVA prezidentas- Eugenijus Jafimovas 

Telefonas: +370 686 61743 

Elektroninis paštas: eugenijus.jafimovas@gmail.com  

Asociacijos valdyba : 

                                 Kazimieras Ramanauskas tel.8 699 61806    kazimieras2@gmail.com 

                                  Arūnas Bendaravičius,    tel. 8 616 70072,    arubnd68@gmail.com 

                                   Ramūnas Vosgirdas,       tel. 8 699 63310,    infotta11@gmail.com 

                                   Inga Maknevičienė,         tel. 869911732     inga.makne@gmail.com 

 

 

TAISYKLĖS 

• Varžybose bus žaidžiama pagal tarptautines stalo teniso federacijos (ITTF) taisykles. 

• Stalai „ CORNILLEAU“ mėlyni. 

• Kamuoliukai JOOLA PRIME  3*** ITTF 40+ (ABS plastikas).  

• Gumos privalo atitikti ITTF reikalavimus. 

 

DALYVAVIMAS 

Čempionate gali dalyvauti visi Estijos, Latvijos ir Lietuvos stalo teniso žaidėjai, kuriems tais metais 

sueina ne mažiau nei 40 metų.  
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Gali būti prašomas asmens tapatybės dokumentas amžiaus patvirtinimui. 

Žaidėjai patys atsako už savo sveikatą. 

 

AMŽIAUS GRUPĖS 

o Moterų ir vyrų vienetai: 

• 40-44 metų (gimę 1979 ir ankščiau). 

• 45-49 metų (gimę 1974 ir ankščiau). 

• 50-54 metų (gimę 1969 ir ankščiau). 

• 55-59 metų (gimę 1964 ir ankščiau). 

• 60-64 metų (gimę 1959 ir ankščiau). 

• 65-69 metų (gimę 1954 ir ankščiau). 

• 70-74 metų (gimę 1949 ir ankščiau). 

• 75-79 metų (gimę 1944 ir ankščiau). 

• 80-84 metų (gimę 1939 ir ankščiau). 

• virš 85 (gimę 1934 ir ankščiau). 

o Moterų, vyrų ir mišrūs dvejetai: 

• 40-49 metų (gimę 1979 ir ankščiau). 

• 50-59 metų (gimę 1969 ir ankščiau). 

• 60-69 metų (gimę 1959 ir ankščiau). 

• 70-79 metų (gimę 1949 ir ankščiau). 

• Virš 80 (gimę 1939 ir ankščiau). 

 

REGISTRACIJA 

Registracija ne vėliau nei iki balandžio mėn. 7 dienos internetu: nuoroda puslapyje 

www.stalotenisas.lt 

Dalyvio startinis mokestis 20.00 EUR.  

Neužsiregistravę žaidėjai iki nurodytos datos, varžybose dalyvauti negalės. 

Mokestis mokamas varžybų dieną registracijos metu balandžio mėn. 13 d. iki 09:50 val.  

Vakarienės mokestis – 15.00 EUR. 

 

VARŽYBŲ SISTEMA 

• Kiekvienas užsiregistravęs žaidėjas gali dalyvauti vienoje vienetų ir vienoje dvejetų grupėje. 

• Žaidėjas privalo žaisti savo amžiaus grupėje.  



• Visose amžiaus grupėse ir dvejetuose, žaidžiama iš 5 laimėtų setų. Paguodos varžybos taip 

pat žaidžiamos iš 5 laimėtų setų.  

• Jei amžiaus grupėje bus 7 ar daugiau žaidėjai ar poros, bus žaidžiama pogrupiuose po 3 ar 4 

žaidėjus ar poras. Užėmę pirmą ir antrą vietas pogrupiuose, žais finale vieno minuso 

sistema. Pogrupiuose užėmę 3 ir 4 vietas, žaidėjai varžysis paguodos turnyre vieno minuso 

sistema.  

• Dvejetuose paguodos žaidimų nebus. 

• Jei amžiaus grupėje nebus 4 žaidėjų ar porų, jie žais jaunesnių grupėje, bet apdovanojimai 

bus duoti visoms amžiaus grupėms. 

 

BURTAI 

Burtai bus vykdomi balandžio mėn. 13 d. nuo 10:00 val. 

 

TEISĖJAI 

• Pogrupių žaidimams teisėjaus nežaidžiantys tų pogrupių žaidėjai.  

• Finaliniams žaidimams organizatoriai paskirs stalų teisėjus.  

 

PRIZAI 

Pirmos vietos nugalėtojai vienetų varžybose bus apdovanoti taurėmis ir medaliais, antros ir trečių 

vietų nugalėtojai apdovanojami tik medaliais. Paguodos nugalėtojas bus apdovanojamas medaliu.   

Visi dvejetų pirmų, antrų ir trečių vietų laimėtojai bus apdovanojami medaliais.    

 

DIENOTVARKĖ 

Balandžio 13 d., šeštadienis 

08:00 – 9:50 Dalyvių registracija (Kūno kultūros ir sporto centras, Pramonės g. 20, Prienai). 

10:00 Atidarymo ceremonija. 

10:30 – 20:30 Varžybos. 

21:00 Vakarienė. 

Balandžio 14 d., sekmadienis 

09:30 – 17:30 Varžybos. 

18:00  Uždarymo ceremonija. 

 

SVEIKI ATVYKĘ Į PRIENUS! 


