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STIPRIAUSIŲ STALO TENISININKŲ TOP-12 PIRMENYBĖS 

 

NUOSTATAI 

 

 

1. Varžybų vieta ir laikas 

Varžybos vyks 2019 m. gruodžio 21 dieną Vilniuje, Žygio g. 46. Atvykimas į varžybas 2019 m. 

gruodžio 21 dieną iki 11 .00 val. Pasitarimas ir burtų traukimas- 11 val. Varžybų pradžia- 12.00 val. 

 

2. Vadovavimas varžyboms 

Varžybas vykdo Lietuvos stalo teniso asociacija. 

 

3. Varžybų dalyviai 

Varžybose dalyvauja 12 vyrų ir 12 moterų. 

 

4. Varžybų programa 

Vykdomos vyrų ir moterų vienetų varžybos. 

 

5. Varžybų organizavimo, vykdymo tvarka 

Varžyboms vadovauja LSTA paskirta teisėjų kolegija. Varžybų dalyviai burtų keliu paskirstomi į 4 

pogrupius po 3 žaidėjus, kuriuose žaidžiama ratų sistema. 1 ir 2 vietas pogrupiuose užėmę 

sportininkai, toliau žaidžia finalinėje grupėje vieno minuso sistema, išaiškinant 1-8 vietas. Dalyviai, 

pogrupiuose užėmę 3 vietas, toliau  varžybose nežaidžia. Pogrupių susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų 

setų. Susitikimai iki pirmo pralaimėjimo finale žaidžiami iki 4 laimėtų setų, o žaidžiant toliau- iki 3 

laimėtų setų. 

 

6. Burtų traukimo procedūra 

Varžybose dalyvauja po 12 vyrų ir 12 moterų. Žaidimo ir burtų sistemos yra vienodos. 

Pirmiausia yra sudaromas dalyvių sąrašas, išdėstant juos pagal pozicijas paskutiniame LSTA reitingo 

sąraše. Pirmi 4 dalyviai pagal reitingą įrašomi pirmais numeriais į atitinkamai pirmą, antrą, trečią ir 

ketvirtą pogrupius. Po to imamas kitas toks pat žaidėjų skaičius, einantis žemiau už jau paskirstytus 

ir burtų keliu nustatomas pogrupis, į kurį jie patenka antrais numeriais. Čia būtina užtikrinti, kad nė 

vienas žaidėjas nepatektų į pogrupį, kur pirmu numeriu yra to paties miesto atstovas, t.y. iš burtų 

traukimo krepšelio išimami tų pogrupių numeriai. Po to, paimama sekanti žaidėjų grupė ir traukiami 

burtai, į kuriuos pogrupius jie pateks trečiais numeriais, užtikrinant, kad tame pačiame pogrupyje 



nebūtų daugiau kaip vienas to pat miesto atstovas. Jei vieno miesto atstovų yra daugiau, nei yra 

pogrupių, jie burtų keliu patenka į bet kurį pogrupį. 

Pogrupiuose žaidžiama tokia tvarka: 1 turas 1-3, 2-4; antras turas 1-2, 3-4 ir trečias turas 1-4, 2-3. 

1 ir 2 vietą pogrupiuose iškovoję žaidėjai, toliau žaidžia vieno minuso sistema, išaiškinant 1-8 vietas. 

Pirmu numeriu lentelėje įrašomas 1 pogrupio nugalėtojas, 8 – antro pogrupio nugalėtojas, 4 ir 5 

numeriais burtų keliu įrašomi trečio ir ketvirto pogrupio nugalėtojai. Antras vietas pogrupiuose užėmę 

žaidėjai, burtų keliu įrašomi į priešingą nuo tų pogrupių nugalėtojų lentelės pusę. 

     

7.  Nugalėtojų nustatymas 

Sportininkai, užėmę 1-3 vietas, apdovanojami diplomais ir prizais. Jų treneriai- diplomais. 

Varžybų nugalėtojai taip pat apdovanojami piniginiais prizais (150 eurų). 

  

8. Kitos sąlygos 

Visas komandiruotės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. Žaidėjai privalo turėti 

galiojančią sportininko licenciją. Suaugę sportininkai patys atsako už savo sveikatos būklę. 

Varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. Filmuota ir 

fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ir internete. 

 

9. Patekimas į Lietuvos TOP-12 pirmenybes 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalyvių sudėtis M B 

1. Lietuvos jaunių TOP-12 pirmenybių 1-2 vietų laimėtojai 2 2 

2. Lietuvos čempionato 1-4 vietų laimėtojai 4 4 

3. Stipriausi pagal reitingą Lietuvos žaidėjai 4 4 

4. Stipriausi Lietuvos sportininkai pagal pasaulinį reitingą  2 2 

Iš viso: 12 12 


