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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS 

VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ SAUGUMO IR ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Lietuvos stalo teniso asociacija (toliau – LSTA), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

teisės aktais, Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) bei Lietuvos stalo teniso asociacijos 

patvirtintų aktų nuostatomis, rengia sporto varžybas. 

1.2. Organizatorius, rengdamas sporto renginius ir varžybas, privalo numatyti priemones 

varžybų dalyviams: sportininkams, treneriams, teisėjams, kitiems komandų nariams ir žiūrovams 

(toliau visi kartu vadinami „renginio dalyviais“) apsaugoti. 

1.3. Sporto renginių ir varžybų organizatoriai atsako už renginio dalyvių saugumą jų sporto 

metu. 

1.4. Per sporto renginį ar varžybas renginio dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su 

šiais sporto renginių ir varžybų saugumo reikalavimais. 

1.5. LSTA nėra atsakinga, jei kyla grėsmė sporto renginių ir varžybų dalyviams dėl priežasčių, 

nesusijusių su renginio organizavimu. 

1.6. Jei kyla grėsmė renginio dalyvių saugai, varžybos turi būti sustabdomos, kol grėsmę 

keliantys veiksniai bus pašalinti, jei to padaryti negalima, sporto renginys ir varžybos turi būti 

nutraukiamos. 

 

 

2. SAUGUMO REIKALAVIMAI SPORTININKAMS, TRENERIAMS, KOMANDOS 

NARIAMS 

 

2.1. LSTA, ETTU, ITTF rengiamose sporto renginiuose ir varžybose gali dalyvauti asmenys 

susipažinę su LSTA patvirtintų aktų nuostatomis, šiais sporto renginių ir varžybų saugos ir 

sveikatos nuostatais, specialiai pasiruošę būsimoms varžyboms, turintys medicininę pažymą, 

leidžiančią dalyvauti tokio tipo varžybose. Sporto renginių ir varžybų organizatoriai privalo neleisti 

dalyvauti varžybose asmenims, kurie nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos 

formos pažymos. 

2.2. Stalo teniso klubai ir sporto mokyklos yra tiesiogiai atsakingos už sportininkų sveikatos 

patikrinimo kontrolę. 

2.3. Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai dalyvaudami LSTA, ETTU, ITTF varžybose 

Lietuvoje ir kitose šalyse, pripažįsta, kad yra susipažinę ir sutinka nevartoti jokių draudžiamų 

medikamentų ir nenaudoti kitų LSTA, ETTU, ITTF ir Antidopingo organizacijos uždraustų  

medžiagų (DRAUDŽIAMA įeiti į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą apsvaigusius nuo 

alkoholio, narkotikų ar  psichotropinių medžiagų, įsinešti alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie 

gali būti naudojami kaip ginklai). 



 

2.4. Sporto bazėje, varžybų ar renginio vykdymo vietoje turi būti medicinos kabinetas arba 

laikinai pastatyta patalpa, turinti medicinines priemones ir įrangą, būtiną pirmajai pagalbai suteikti. 

2.5. Visų varžybų metu sporto bazėje, varžybų ir renginių vykdymo vietoje privalo budėti 

aptarnaujantis medicinos personalas, kuris galėtų suteikti pirmąją pagalbą. 

 

 

 

3. SAUGUMO REIKALAVIMAI TEISĖJAMS   

 

3.1. Paskirti teisėjai turi atitikti LSTA keliamus reikalavimus. 

3.2. Prieš kiekvienas varžybas ar renginį teisėjai turi būti instruktuojami, supažindinami su stalo 

teniso taisyklių pasikeitimais, saugos ir sveikatos nuostatais.  

3.3. Teisėjas turi teisėjauti pagal ITTF ir LSTA nustatytas taisykles, pirmumą skirdamas varžybų 

dalyvių sveikatai ir saugumui. 

3.4. Teisėjas turi nuolat stebėti vykstančias varžybas. 

3.5. Jei teisėjas pastebi, kad gali įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, jis turi nutraukti 

varžybas ir iškviesti medicinos personalą, esant reikalui suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. 

 

 

4. SAUGUMO REIKALAVIMAI ŽIŪROVAMS  

 

4.1. Varžybų žiūrovams yra paskirtos stebėjimo vietos.  

4.2. Organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą. 

4.3. LSTA varžybų ir kitų renginių metu draudžiama: 

4.3.1. įeiti į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą apsvaigusius nuo alkoholio, narkotikų ar      

psichotropinių medžiagų, įsinešti alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami 

kaip ginklai; 

4.3.2. į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą įeiti su gyvūnais; 

4.3.3. mėtyti į varžybų aikštę įvairius daiktus, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių 

dalyviams; 

4.3.4. mėtyti į varžybų aikštę įvairius daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti rungtynių 

dalyviams; 

4.3.5. naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą stalo tenisininkų, 

trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu; 

4.3.6. varžybų ar kitų renginių metu ar iš karto po jų sporto bazėje, varžybų ar renginio vietoje 

deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus; 

4.3.7. iškabinti varžybų ar kitų renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai 

provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan. 

 

5. ORGANIZATORIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1. Organizatorius savo nuožiūra nustato varžybas aptarnaujančių teisėjų skaičių. 

5.2. Į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą neįleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių 

medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie 

gali būti naudojami kaip ginklai; 

5.3. Neleisti mėtyti į varžybų aikštę įvairių daiktų, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių 

dalyviams; 

5.4. Neleisti mėtyti į varžybų aikštę įvairių kietų daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti 

rungtynių dalyviams; 



5.5. Neleisti naudoti agresyvių veiksmų, grasinimų, įžeidinėjimų ar smurtą žaidėjų, trenerių, 

komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu; 

5.6. Drausti varžybų ar rungtynių, renginių metu ar iš karto po jų sporto bazėje, varžybų ar 

renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus; 

5.7. Neleisti iškabinti varžybų ar rungtynių, renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai 

ar netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan. 

5.8. Organizatoriai turi teisę pašalinti bet kokį asmenį iš sporto renginio ir varžybų vietos, kuris 

kelia grėsmę renginio dalyvių saugumui. 

5.9. Varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką: 

5.9.1. dideliems renginiams ar varžyboms – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos 

sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių ar 

teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta 

kitaip; 

5.9.2. ilgesnių kaip 2 val. ir renginių su lauko prekyba vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą 

dalyvių ar žiūrovų skaičių kiekiu lauko tualetų (ne mažiau kaip 1 tualetas 500 žmonių); 

5.9.3. užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų 

prekiaujama stipriaisiais alkoholiniais gėrimais bei alumi ir jie nebūtų vartojami; 

5.9.4. renginių metu neviršyti leistino garso lygio. 

 

6. RENGINIŲ VIETA 

 

6.1. LSTA varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse, specialiose, tam skirtose 

vietose (konferencijų salės, salės ir kt.) ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas 

su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais. 

6.2. Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir 

kitų reikalavimų, draudžiama naudoti treniruotėms, varžyboms ir kitiems renginiams. 

6.3. Už žalą, padarytą varžybų dalyviams ar žiūrovams tokių varžybų metu dėl sporto įrangos ar 

statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, 

naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas. 

 

 

 
 


