TVIRTINU
LSD „Žalgiris“ Utenos RT pirmininkas
Algirdas Bivainis
2020 m. rugsėjo

d.

VI TARPTAUTINIŲ STALO TENISO VARŽYBŲ „UTENA- 2020“,
SKIRTŲ UTENOS DSC IR LSD „ŽALGIRIS“ UTENOS RT PRIZAMS LAIMĖTI

NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.
- populiarinti stalo tenisą;
- įgyti sportininkams žaidybinės patirties;
- kelti stalo tenisininkų meistriškumą;
- plėtoti draugiškus ryšius tarp Lietuvos stalo tenisininkų.
II. VARŽYBŲ DALYVIAI, VYKDYMO LAIKAS, VIETA IR VADOVAVIMAS.
Varžybas organizuoja ir vykdo Utenos DSC ir LSD „Žalgiris“ Utenos RT.
Varžybos bus vykdomos 2020 m. rugsėjo 19-20 dienomis Utenos daugiafunkciame
sporto centre (K. Donelaičio g. 38).
Suaugusiųjų, veteranų varžybų vyr. teisėjas Saulius Sližys.
Vaikų varžybų vyr. teisėjas Edgaras Kovera.
Varžybose gali dalyvauti sporto mokyklų, sporto centrų, sporto klubų atstovai.
Dalyvių amžiaus grupės:
Mergaičių gr. (2006 m. gim. ir jaunesnės, 2008 m. gim. ir jaunesnės);
Berniukų gr. (2007 m. gim. ir jaunesni, 2009 m. gim. ir jaunesni);
Suaugę (moterys, vyrai);
Veteranai (moterys virš 50 metų, vyrai virš 60 metų).
Suaugusiųjų ir veteranų varžybos vyks 2020 m. rugsėjo 19 d. atvykimas iki 10.30 val.
Varžybų pradžia 11.00 val.
Vaikų varžybos vyks 2020 m. rugsėjo 20 d. atvykimas iki 10.30 val.
Varžybų pradžia 11.00 val.
III. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS.
Asmeninės varžybos bus vykdomos prie 12 stalo teniso stalų. Varžybų vykdymo sistema
bus nustatoma atvykimo dieną pagal dalyvių skaičių.
IV. PRIĖMIMO SĄLYGOS IR FINANSAVIMAS
Visas dalyvavimo turnyre dalyvių išlaidas dengia komandiruojanti organizacija.
V. PARAIŠKOS
Vadovai atvykę į vaikų varžybas, teisėjų kolegijai pateikia mokyklos vadovo patvirtintą
gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodoma organizacijos pavadinimas, dalyvio vardas,
pavardė, gimimo metai, trenerio vardas, pavardė.
Sportininkai suaugusiųjų (vyrų – moterų) ir veteranų varžybose už savo sveikatą
atsako patys.
Dalyvių paraiškas atsiųsti iki 2020-09-17 dienos 17.00 val. el. paštu:
Suaugę ir veteranai- virginija@kriptidas.lt
Vaikai - koveraedgaras@gmail.com.
Neužsiregistravę dalyviai, negalės dalyvauti varžybose. Dalyvių skaičius ribotas.
VI. APDOVANOJIMAS.
Vaikų grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais,
prizais.
Suaugusiųjų ir veteranų grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, medaliais,
diplomais ir piniginiais prizais.
PASTABOS:
1. Suaugusiųjų ir veteranų grupėje startinis mokestis – 10,00 eurų.
2. Suaugusiųjų ir veteranų grupėje bus skaičiuojamas reitingas.
_________________________________
Nuostatus parengė:
Irma Maigienė, tel. nr. 8-601-77720

