
                  GRIGIŠKIŲ TAURĖ   

 
ORGANIZATORIUS 

Asmenines Reitingines testines 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 bei išaiškinti ir apdovanoti geriausius turnyro žaidėjus  

   
VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 
Grigiškių stalo teniso klubas, adresu Šviesos g. 16, Grigiškės. „ŠVIESOS“ Gimnazija.  
 III-as  TURAS – 2018 m. sausio 14 d.(sekmadienį) 9.30 val. (registracija nuo 9.00) 

IV-as TURAS – vasario 17 d.  

V-as  FINALINIS TURAS – balandžio 15 d. 

                                                                                   
VYKDYMO SISTEMA 

Planuojami 5 TURAI, visuose turuose bus žaidžiama dviejų minusų sistema su visų vietų išaiškinimu. 
Po kiekvieno turo  rezultatai bus skelbiami Facebooke “Grigiškių stalo teniso klubo”  puslapyje. Visuose 

turuose bus skaičiuojamas reitingas. 
   

DALYVIAI 

Maksimalus vieno turo dalyvių skaičius yra 64. Vyrai ir moterys žaidžia vienoje grupėje (moterų reitingas 

skirstant į pagrindinę lentelę bus dauginamas iš 5). Amžius ir reitingai neribojami. Dalyviai varžybų metu 

už savo sveikatą atsako patys.  Dalyvio mokestis (vieno turo) – 10 eurų. 

 

TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA 
1 vieta-100 tšk.,toliau mažėja kas 6 taškus: 2 vieta-94 tšk., 3v.-88 tšk., 4v.-82 tšk., 5v.-76 tšk., 6v.-70 tšk.,  

7 vieta-67 tšk,toliau mažėja kas 3 taškus: 8v. - 64, 9v.-61, 10v.-58, 11v.-55, 12v.-52 tšk. 

13v.-50 tšk.,toliau mažėja kas 2 taškus: 14v.-48, 15v.-46, 16v.-44, 17v.-42, 18v.-40, 19v.-38, 20v.-36tšk. 

21v.-35 tšk. toliau mažėja kas 1 tašką iki 55 vietos. 56 vieta ir žemesnės gauna po 1 tšk.  

Jeigu žaidėjai po penkių turų surenka vienodą taškų sumą, tai aukštesnę vietą užims tas, kuris turės 

iškovojęs daugiau „aukštesnių“ vietų. 

 

APDOVANOJIMAI 
III-ame  ture I - III vietų nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais: 1-a vieta 60 eur, 2-a vieta 50 eur, 

3-a vieta 40 eur., IV - VI vietų nugalėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais. Taip pat papildomai 

apdovanosime medaliais antro ir trečio šešioliktukų pirmas tris vietas, t.y.: 17,18,19 ir 33,34,35 vietas. 

Finalinio turo  metu, susumavus visų turų rezultatus daugiausiai taškų surinkę žaidėjai apdovanojami 

piniginiais prizais: I vieta – 200 Eur, II vieta – 150 Eur, III vieta – 100 Eur, IV vieta – 50 Eur, V vieta 

– 30 Eur, VI vieta – 20 Eur. 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 
Tel.:   +370 686 37940, arba el. paštas – andriusport@gmail.com , arba  tabletennis.lt 

 

TEISĖJAS  - Šarūnas Stankevičius. 

mailto:andriusport@gmail.com

