9as LIETUVOS JAUNUČIŲ IR MINI JAUNUČIŲ
ATVIRAS ČEMPIONATAS
skirtas trenerei Bronei Balaišienei atminti
_____________________________________________________________________
Varžybų tikslas:
Per stalo teniso sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų
žmogų, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.
Varžybų uždaviniai:
1. Skatinti vaikų profesionalų ir megėjišką sportą;
2. Sudaryti gabiems stalo tenisininkams tobulėti;
3. Skleisti informaciją pasaulyje apie varžybas Vilniaus mieste;
4. Sudaryti sąlygas jauniesiems stalo tenisininkams varžytis su užsienio stalo tenisininkais;
5. Užmegzti tarptautinius ryšius, bendradarbiavimo galimybes.
Varžybų vykdytojai:
Lietuvos stalo teniso asociacija
Varžybų organizatoriai: Eglė Kažytė
Justė Mažeikienė

el.p.: egle@stalotenisas.lt
el.p.: info@stalotenisas.lt, tel. +37061812300

Data:

2019 m. birželio 14-16 d.

Vieta:

Vilniaus SM “Tauras”, Žygio g. 46, Vilnius

Varžybos:
Jaunučių berniukų komandinės ir asmeninės (g.m.2004 ir jaunesni);
Jaunučių mergaičių komandinės ir asmeninės (g.m.2004 ir jaunesni);
Mini jaunučių berniukų komandinės ir asmeninės (g.m.2007 ir jaunesni);
Mini jaunučių mergaičių komandinės ir asmeninės (g.m.2007 ir jaunesni);
Dalyviai:
Varžybose, jaunučių grupėje paraiškos priimamos tik iš nacionalinės asociacijos. Dalyviai, jaunučių
grupėje priimami pagal rinktinės sudarymo sistemą. Stipriausieji turi pirmenybę. Jaunučių grupėje
skaičiuojamas tarptautinis ITTF reitingas (U-15).

Mini jaunučių grupėje gali dalyvauti rinktinės, sporto mokyklų ir klubų auklėtiniai. Dalyvių skaičius
ribojamas. Esant per daug dalyvių, bus atsižvelgta į pajėgumą. Galimos jungtinės rajonų ar/ir miestų
komandos.
Varžybų vykdytojai turi teisę keisti priėmimo į varžybas tvarką.
Sąlygos Lietuvos rinktinėms:
Lietuvos stalo teniso asociacija padengia nakvynės, maitinimo ir starto mokestį Lietuvos jaunučių ir mini
jaunučių pirmai ir antrai rinktinėms. Visos kitos rinktinės nakvynės, maitinimo ir starto mokesčius moka
pačios.
Lietuvos stalo teniso asociacija pagal galimybę Lietuvos rinktines aprūpina marškinėliais.
Žaidimo sistema, įranga:
Komandinės varžybos :
-Žaidžiama pagal sistemą, naudojamą Europos jaunučių čempionate. Susitikimų tvarka:
A - X, B - Y, dvejetas, A - Y,B - X. Žaidžiama iki pergalės, t.y. kol viena komanda laimi 3 susitikimus.
Komandinės ir asmeninės varžybos vykdomos 2 etapais (visi susitikimai žaidžiami iš trijų laimėtų setų,
pagal ITTF taisykles).
Komandinės ir asmeninės varžybos:
-1as etapas: susitikimai pogrupiuose;
-2as etapas: minuso sistema.
Paguodos turnyras bus vykdomas, jeigu tai leis varžybų tvarkaraštis.
Varžybos bus vykdomos 16 stalų salėje.
Apdovanojimai:
Nugalėtojai apdovanojami taurėmis, 1-4 vietų laimėtojai – vertingais medaliais.
Starto mokestis – 25 Eur
Registracija:
Paraiška: iki gegužės mėn. 31 d.
Atvykimo informacija: iki birželio 5 d.;
Registracijos formas prašome siųsti :
El.paštu: egle@stalotenisas.lt ir kopija: info@stalotenisas.lt

