
                 GRIGIŠKIŲ STK TARPTAUTINIS 

                       GIMTADIENIO TURNYRAS   
 

ORGANIZATORIUS 

Asmenines Reitingines varžybas organizuoja Grigiškių stalo teniso klubas. 
 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti stalo tenisą bei skatinti fizinį aktyvumą. 

2. Siekti bendravimo tarp klubo narių ir kitų žaidėjų.       
3.  Sudaryti sąlygas pasivaržyti ir tobulėti. 
4.  Išaiškinti ir apdovanoti geriausius turnyro žaidėjus. 

   
VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 
Grigiškių stalo teniso klubas, adresu Šviesos g. 16, Grigiškės. „ŠVIESOS“ Gimnazija.  
2019 m. Lapkričio 23,24  d. nuo 10.00 val.(registracija nuo 9.00) 

                                                                                   
DALYVIAI  IR VYKDYMO SISTEMA  
 Kviečiami dalyviai iš Lietuvos ir iš kitų šalių. Dalyviai žaidžia amžiaus grupėse. Žaisti galima max 

dvejose grupėse. Vyrai ir moterys žaidžia atskirai. Reitingai neribojami.  

 OPEN ‘e vyrai ir moterys žaidžia kartu (be jokių apribojimų) dviejų minusų sistema su visų vietų 

išaiškinimu (maksimalus dalyvių sk. 64). Moterų reitingas skirstant Open‘e dauginamas iš 8. 
 Dalyvio mokestis suaugusiems(vienoje amžiaus grupėje) – 11 eurų (Iš vyresnių grupių galima 

papildomai užsiregistruoti jaunesnių grupėje).  
 Dalyvio mokestis vaikams(vienoje amžiaus grupėje) – 8 eurai (iš jaunesnių grupių galima papildomai 

užsiregistruoti vyresnėse).  
Dalyvio mokestis OPEN – 11 eurų. Maksimalus dalyvių skaičius 64. 
 Žaidimo sistema kiekvienoje amžiaus grupėje priklausys nuo dalyvių skaičiaus. Planuojama žaisti ant 14 

stalų, dvejose salėse. Dalyviai varžybų metu už savo sveikatą atsako patys. Dalyviai atvykdami į varžybas 

sutinka, kad bus fotografuojami, filmuojami ir jų atvaizdai bus skelbiami internete. Turnyro rezultatai bus 

skelbiami FB “Grigiškių stalo tenisas“. Amžiaus grupėse ir OPEN bus skaičiuojamas reitingas. 
 

Lapkričio 23 d.(šeštadienį) žaisime šiose amžiaus grupėse: 

1. Minijaunučiai(-tės) ( 2008 m. ir jaunesni(-nės) nuo 10.00 val. 
2. Jaunučiai (-tės) ( 2005 – 2007 m.) nuo 10.00 val. 
3. Jauniai(-nės) ( 2002 – 2004 m.) nuo 10.00 val. 
4. 1980 - 2001 m. gimimo (vyrai, moterys) nuo 13.00 val. 
5. 1960 - 1979 m. gimimo (vyrai, moterys) nuo 13.00 val. 
6. 1959 m. gimimo ir vyresni (vyrai, moterys) nuo 13.00 val. 

 

Lapkričio 24 d.(sekmadienį) žaisime OPEN nuo 10.00 val.(registracija nuo 9.00 val.) 
   

APDOVANOJIMAI 
Dalyviai amžiaus grupėse užėmę I - III vietas apdovanojami taurėmis ir diplomais, IV vieta – medalis, 

diplomas. OPEN‘e piniginiai prizai: 1v.-70 eur, 2v.- 50 eur, 3v.- 30 eur, 4v.-20 eur ir medaliai, diplomai. 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 
Tel.: +370 686 37940 arba el. p. andriusport@gmail.com , arba raudonajuoda.puslapiai.lt 

mailto:andriusport@gmail.com

