
KAUNO M. STALO TENISO KLUBAS "VIKTAS" ORGANIZUOJA STALO 

TENISO TURNYRĄ 

PASAULINEI STALO TENISO DIENAI PAMINĖTI 

                                                                     N U O S T A T A I 

I. Tikslai ir uždaviniai 

 1. Populiarinti stalo teniso žaidimą  Kauno mieste.   

 2. Kelti stalo teniso žaidėjų meistriškumą.  

 3. Plėtoti draugiškus santykius su Lietuvos bei kitų šalių sportininkais ir treneriais. 

 
II. Vadovavimas varžyboms. 

                          Varžyboms vadovauja ir jas vykdo STK “VIKTAS” kartu su pakviesta teisėjų kolegija. 

 
III. Dalyviai. 

                        Į turnyrą kviečiami dalyvauti visų Lietuvos miestų ir rajonų įvairių klubų, sporto mokyklų 

žaidėjai (vyrai)  stalo tenisininkai, kurių LSTA reitingas yra ne aukštesnis nei 50 vieta ir žaidėjos moterys, 

kurių LSTA reitingas ne aukštesnis nei 15 vieta. 

 
IV. Varžybų vieta ir laikas. 

                       Turnyras vyks 2018 m. balandžio 8 dieną Kauno mieste, STK „Viktas“,  Baltų  pr. 49 F, 2 aukšte.   

Varžybų pradžia 10.00 Atvykimas iki 9.30 , burtų traukimas 9.30. Bus skaičiuojamas reitingas. 
 
V. Varžybų vykdymo sistema. 

                       Bus vykdomos tik asmeninės varžybos. Asmeninėse varžybose iš pradžių dalyviai bus 

suskirstomi į 8 pogrupius. Pogrupių pirmų ir antrų vietų laimėtojai toliau žaidžia finaliniame  16-uke dviejų 

minusų sistema. Kiti dalyviai varžysis paguodos turnyre žaisdami taip pat dviejų minusų sistema. Bus 

aiškinamos visos vietos. Varžybose žaidžiama su 40+ kamuoliukais.   

 
VI. Nugalėtojų apdovanojimas. 

                        Varžybų prizininkai bus apdovanojami: 1 vieta - 50 eurų, 2 vieta - 40eur , 3 vieta - 30 eurų. 
Taip pat prizininkai bus apdovanoti medaliais. Paguodos turnyro prizininkai bus apdovanoti medaliais, o 17 

vietos nugalėtojas (paguodos turnyro 1 vietos laimėtojas) – 10 eurų piniginiu prizu. 

 
VII. Dalyvių priėmimo sąlygos. 

                      Visas išlaidas susijusias su dalyvavimu varžybose dengia komandiruojanti organizacija.  

 
VII. Registracija ir starto mokestis. 

 

QR kodas registracijai: 

 

                      Norintiems dalyvauti būtina užsiregistruoti iki balandžio 5 dienos: 

https://goo.gl/forms/wa4I8GHmK3WPkpFx1  

Dalyvių skaičius ribotas. Viso bus leidžiama žaisti 32 sportininkams. Starto mokestis - 10 eurų. Starto 

mokestis mokamas varžybų dieną.  Sportininkai už savo sveikatą visų varžybų metu atsako patys.    

Informacija:  tel. nr.+37060363323,   El. paštu   viktas@viktas.lt    


