
 

 

 

 
 

Lietuvos Respublikos čempionato I etapo 

 

N U O S T A T A I 
 

1.Varžybų vieta ir laikas 

Varžybos vyks 2020 m. vasario 22 d. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje (šv. Jono Pauliaus II g. 

3, Šalčininkai) 

Atvykimas - 2020 m. vasario 22 d. iki 10.00 val. 

Varžybų pradžia -11.00 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. 

 

4.Varžybų programa 

Varžybų metu bus išaiškinti 8 vyrai ir 9 moterys, dalyvausiantys š.m. vasario 28 – kovo 1 dienomis 

vyksiančiame Lietuvos Respublikos stalo teniso čempionato II etape. Vietos yra vardinės ir negali būti 

užimtos kitų sportininkų. 

Lietuvos čempionato I-ame etape iš Vilniaus ir Kauno miestų turi teisę dalyvauti iki 8 moterų ir 8 vyrų. 

Miestai ir rajonai, kurių žaidėjai patenka į galiojančio LSTA reitingo penkiasdešimtuką, gali deleguoti po 4 

moteris ir 4 vyrus. Miestai ir rajonai, kurių žaidėjų nėra galiojančio LSTA reitingo penkiasdešimtuke, gali 

deleguoti po 1 moterį ir 1 vyrą. 

 

5. Varžybų organizavimo, vykdymo tvarka  

Varžyboms vadovauja LSTA paskirta teisėjų kolegija. 

Iki I Lietuvos stalo teniso čempionato etapo, Lietuvos stalo teniso asociacijai (el.p. info@stalotenisas.lt) iš 

miestų ir rajonų būtina atsiųsti ( arba pristatyti atvykus į varžybas) sąrašą žaidėjų, kurie užims skirtas miestams 

ir rajonams vietas 2020 m. čempionato II finaliniame etape. 

Žaidėjai, įtraukti į sąrašą, neturi teisės dalyvauti I etapo varžybose. 

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

Visi  susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų. 

 

6. Burtų traukimo procedūra 

Kadangi dalyvių skaičius iki varžybų dienos nėra žinomas, nustatomi tik bendri burtų traukimo principai.  



Pradžioje žaidžiama pogrupiuose.Toliau16 žaidėjų tęsia varžybas dviejų minusų sistema, išaiškinant vyrų 

grupėje 8, moterų grupėje 9 vietas.  

 

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

eilėje įrašomas stipriausias žaidėjas ir po to einama žemyn iki silpniausio. 

 

Vyrų grupėje, priklausomai nuo numatyto pogrupių skaičiaus tiek pat (pradedant pirmuoju numeriu) žaidėjų 

iš bendrojo sąrašo suskirstomi į pogrupius pagal jų vietas sąraše (Nr.1- į pirmą pogrupį, Nr.2- į antrą ir t.t.)Po 

to imamas kitas toks pat žaidėjų skaičius, einantis žemiau už jau paskirstytus, ir burtų keliu nustatomas, į kurį 

jie patenka antrais numeriais. Čia būtina užtikrinti, kad nė vienas žaidėjas nepatektų į pogrupį, kur pirmu 

numeriu įrašytas to pat miesto atstovas, t.y. iš iš burtų traukimo krepšelio išimami tų pogrupių numeriai. 

Toliau-tokia pat eiga su sekančiomis dalyvių grupėmis. Jeigu vieno miesto yra daugiau atstovų, nei yra 

pogrupių, jie burtų keliu jau gali patekti į bet kurį pogrupį. 

 

Priklausomai nuo pogrupių skaičiaus nusprendžiama, kiek žaidėjų patenka į 16 dalyvių grupę,  kur tęs kovas 

2 minusų sistema. Tai gali būti arba po vieną, arba po du žaidėjus, užėmusius atitinkamas vietas pogrupiuose. 

Dviejų minusų lentelėje žaidėjai įrašomi pagal taisyklėse nustatytą tvarką, nekreipiant dėmesio į miestus, 

kuriuos jie atstovauja ir į jų reitingus. Pirmo pogrupio nugalėtojas įrašomas pirmu, o antro-16 numeriais. 

Trečio ir ketvirto pogrupio nugalėtojai įrašomi 8 ir 9 numeriais burtų keliu. Jeigu patenka po 2 žaidėjus iš 

pogrupio, jie turi atsidurti skirtingose lentelės pusėse. 

 

Moterų grupėje, esant mažesniam žaidėjų skaičiui, gali būti taikoma kita žaidimo sistema, kuri neprieštarautų 

VK reikalavimams. Tą sprendžia teisėjų kolegija.  

 

7. Kitos sąlygos 

 

 Žaidėjai privalo turėti galiojančią LSTA žaidėjo licenciją. 

Suaugę sportininkai patys atsako už savo sveikatos būklę. 

LSTA VK sprendimu 2020 m. I etapo varžybų startinis mokestis suaugusiems - 10 eurų, moksleiviams - 5 

eurai. 

Visas komandiruotės išlaidas sumoka komandiruojanti organizacija. 

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

Filmuota ir fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ir internete.  

 

 

 

                                                                                                        

 


