
PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo  

švietimo centro direktoriaus 

2021  m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. R1-209 

 

LIETUVOS  JAUNUČIŲ (GIM. 2008 M. IR JAUNESNIŲ) IR VAIKŲ (GIM. 2010 M. IR 

JAUNESNIŲ) STALO TENISO ASMENINIO  

ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021 metų Lietuvos jaunučių ir vaikų stalo teniso asmeninio čempionato (toliau – 

čempionatas) nuostatai reglamentuoja čempionato tikslus, rengėjus, organizavimo, finansavimo, 

dalyvių apdovanojimo jame tvarką.  

2. Organizatorius ir vykdytojas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

Centras) ir Lietuvos stalo teniso asociacija. 

 

II. RENGINIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus 

elgesio principus. 

4. Uždaviniai:  

4.1. populiarinti stalo teniso sporto šaką, ieškoti gabių, talentingų vaikų;  

4.2. kelti sportinį meistriškumą; 

4.3. išaiškinti pajėgiausius sportininkus jaunučių ir vaikų amžiaus grupėse. 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Dalyvauja sporto ugdymo centrų, klubų komandos. 

5.1. Čempionatas vykdomas dviejose amžiaus grupėse: jaunučių (gimusių 2008 m. ir 

jaunesnių) bei vaikų (gimusių 2010 m. ir jaunesnių). 

 

IV. ČEMPIONATO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, 

DALYVIŲ APDOVANOJIMO TVARKA 

 

6. Lietuvos jaunučių (gim. 2008 m. ir jaun.) zoninės varžybos vyks 2021 m. birželio 1 d. 

(antradienis). Finalinės varžybos – planuojamos 2021 m. birželio 19 d.  

7.Lietuvos vaikų (gim. 2010 m. ir jaun.) zoninės varžybos vyks 2021 m. birželio 8 d. 

(antradienis), Finalinės varžybos –2021 m. birželio 25 d. 

8. Zoninių varžybų pradžia 15.00 val.  Finalinių varžybų pradžia 11 val.  

9. Žaidžiama su plastikiniu kamuoliuku. 

10. Zoninėse varžybose Vilniui ir Kaunui gali atstovauti po 8, Panevėžiui ir Šiauliams po 6 

žaidėjus (kiekvienoje amžiaus grupėje). Kitiems miestams ir rajonams – po 4 žaidėjus (kiekvienoje 

amžiaus grupėje). Į finalines varžybas patenka po 6 žaidėjus iš kiekvienos zonos. 6 vietos 

paskirstomos pogrupiuose pagal 2019 metų finalinių varžybų rezultatus.  

11. Jeigu zoninėse varžybose dalyvauja 12 ir daugiau žaidėjų, pagal pajėgumą jie skirstomi 

į 4 pogrupius. Pogrupiuose žaidžiama ratų sistema. Iš kiekvieno pogrupio 1–2 vietas užėmę 

žaidėjai patenka į 8 stipriausių sportininkų grupę. Grupėje žaidžiama ratų sistema (pogrupio 

rezultatai įskaitomi) siekiant išsiaiškinti 1–8 vietas. Sportininkai, nepatekę į aštuonetą, toliau 

varžybose nedalyvauja. Jeigu zoninėse varžybose dalyvauja 9–11 žaidėjų, jie pagal pajėgumą 

suskirstomi į 2 pogrupius. Iš pogrupio 4 žaidėjai patenka į tolesnį etapą, kur žaidžiama ratų 



sistema, pogrupių rezultatai įskaitomi ir išaiškinami 1–8 vietas užėmę žaidėjai. Jeigu zoninėse 

varžybose dalyvauja tik 8 žaidėjai, 1–8 vietos išaiškinamos žaidžiant ratų sistema. 

12. 2021 m. finalinėse varžybose dalyvauja po 36 žaidėjus kiekvienoje amžiaus grupėje. 

13. Jaunučių (gim. 2008 m. ir jaunesnių) grupėje varžybos vykdomos dviejų minusų 

sistema, išaiškinant visas vietas. Žaidėjai po atrankos nepatekę į 32  lentelę, žaidžia rato sistema 

dėl 33-36 vietų. 

14. Vaikų (gim. 2010 m. ir jaunesnių ) grupėje varžybos vykdomos dviejų minusų sistema, 

išaiškinant visas vietas. Žaidėjai po atrankos nepatekę į 32  lentelę, žaidžia rato sistema dėl 33-36 

vietų. 

 15. Žaidėjai finalinėse varžybose skirstomi pagal reitingą. Visi susitikimai žaidžiami iš 3 

laimėtų setų. 2021 m. minėtų finalinių varžybų sportininkai, užėmę 1–6 vietas kiekvienoje amžiaus 

ir lyties grupėje, laimi papildomą vietą savo zonai 2022 m. zoninėse varžybose. 

16. 2022 m. finalinėse varžybose dalyvaus 36 sportininkai, todėl iš kai kurių zonų į finalinį 

etapą pateks daugiau kaip 6 žaidėjai. 

17. Lietuvos jaunučių (gim. 2008 m. ir jaunesnių) asmeninio stalo teniso čempionato 

zoninių varžybų pogrupiai: 
„A“ „B“  „C“  „D“  „E“ 

Vilnius Ukmergė Mažeikiai Panevėžys Jonava 

Širvintos Kauno r.  Šilalė  Šiauliai              Lazdijai 

Šalčininkai Varėna  Klaipėda Joniškis   Alytus 

Trakai Kaunas    Telšiai  Zarasai   Utena 

                        Vilniaus r.          Kaišiadorys         Kretinga           Akmenė             Vilkaviškis 

Molėtai                             Šilutė                Kelmė 

                                             Klaipėdos r.       Kupiškis 

                                                                               Rietavas 

 

18. Dalyvių, pagal 2019 m. varžybų rezultatus iš savo pogrupių patenkančių į finalines 

varžybas, skaičius: 

18.1. Gim. 2008 m. mergaitės: „A“ – 11; „B“ – 6; „C“ – 6; „D“ – 6; „E“ – 7. 

18.2. Gim. 2008 m. berniukai: „A“ – 9; „B“ – 7; „C“ – 7; „D“ – 7; „E“ – 6. 

18.3. Gim. 2008 m. mergaičių „A“  pogrupyje reikia išaiškinti 9 vietą ir 11 vietas. 

Pogrupyje žaidėjai, užėmę 3-iąsias vietas, ratų sistema išsiaiškina 9 ir 11 vietas. 

 18.4. Gim. 2008 m. berniukų “D” pogrupyje reikia išaiškinti 9 vietą. Pogrupyje žaidėjai, 

užėmę 3-iąsias vietas, ratų sistema išsiaiškina 9 vietą.  

 

19. Lietuvos vaikų (gim. 2010 m. ir jaunesnių) asmeninio stalo teniso čempionato zoninių 

varžybų pogrupiai: 
„A“  „B“  „C“  „D“  „E“ 

Vilnius            Ukmergė          Mažeikiai  Panevėžys Vilkaviškis 

Širvintos Kauno r.         Šilalė  Šiauliai  Jonava 

Šalčininkai Varėna           Klaipėda  Joniškis  Lazdijai 

Trakai Kaunas            Telšiai  Zarasai  Alytus 

Vilniaus r. Kaišiadorys      Kretinga  Akmenė Utena 

Molėtai                                        Šilutė                    Kelmė  

                                                     Klaipėdos r.         Kupiškis 

                                                                             Rietavas 

 

20. Dalyvių, pagal 2019 m. varžybų rezultatus iš savo pogrupių patenkančių į finalines 

varžybas, skaičius: 

20.1. Gim. 2010 m. mergaitės: „A“ – 10; „B“ – 6; „C“ – 7; „D“ – 7; „E“ – 6; 

20.2. Gim. 2010 m. berniukai: „A“ – 8; „B“ – 6; „C“ – 7; „D“ – 6; „E“ – 9. 

20.3 Gim. 2010 m. mergaičių „A“ pogrupyje reikia išaiškinti 9 ir 10 vietas. Pogrupyje 

žaidėjai, užėmę 3-iąsias vietas, ratų sistema išsiaiškina 9 ir 10 vietą. 



20.4. Gim. 2010 m. berniukų „E“ pogrupyje reikia išaiškinti 9 vietą. Pogrupyje žaidėjai, 

užėmę 3-iąsias vietas, ratų sistema išsiaiškina 9 vietą. 

21. Zoninės varžybos vykdomos  miestuose, įrašytuose pirmaisiais, pagal nurodytas datas. 

22. Kitą dieną po varžybų išsiųsti rezultatų lenteles LMNŠC metodininkui Ričardui 

Ališauskui (lentelėse aiškiai įrašyti dalyvio vardą, pavardę, miestą, gimimo metus) el. paštu 

ricardas.alisauskas@lmnsc.lt. 

23. Varžybų vyriausieji teisėjai ir varžybų vykdymo vietos: 

Ukmergė – G. Ušackas, 8 687 99497; Šilo progimnazija (Miškų g. 45); 

Panevėžys – R.Velička, tel. 8 683 79209; sporto salė (Elektros g. 11); 

Jonava – S. Bureika, tel. 8 611 63624; sporto salė (Kauno g. 59); 

Vilkaviškis – V. Kairys, 8 656 58097; sporto ir pramogų centras (Vienybės g. 63 A); 

Mažeikiai – R. Jackevičius, 8 687 90123; „Ventos“ progimnazija (Pavenčių g. 15); 

Vilnius – Inga Kardauskaitė-Orlovienė, tel. (85) 2767501, 8 686 92189 – Sporto mokykla 

„Tauras“ (Žygio g. 46). 

 

V. FINANSAVIMO SĄLYGOS 

 

24. Komandos išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

25. Finalinių varžybų teisėjų maistpinigius ir apdovanojimo išlaidas pagal galimybes 

apmoka varžybų organizatoriai. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Paraiškos:  

26.1. vardinės paraiškos su gydytojo vizomis ir varžybų dalyvių asmens tapatybę 

patvirtinantys dokumentai pateikiami vyr. sekretoriui atvykus į varžybas. 

27. Komandų vadovai atsako: 

27.1. už dokumentų pateikimą;  

27.2. už dalyvių saugumą kelionės ir pirmenybių metu; 

27.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

28. Čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

29. Čempionato dalyviai sutinka, kad filmuota ir fotografuota medžiaga bus talpinama 

žiniasklaidoje ir internete. 

30. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų 

laikosi. 

31. Renginio dalyviai privalo vadovautis LR vyriausybės, Valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo nutarimais, sprendimais ar kt. teisės aktais, susijusiais dėl 

karantino LR teritorijoje paskelbimo, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų Privaloma naudoti 

asmenines apsaugos priemones dėl COVID-19.  

32. Informaciją apie nakvynės vietas, viešbučius ir kainas teikia už varžybų organizavimą 

atsakingos mokyklos ar centrai. Nakvynę užsisako ir apmokėjimą garantuoja komandą 

komandiruojanti organizacija. 

33. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti varžybų datas, vietą ir laiką. 

 

_______________________________________ 

 

Parengė 

Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriaus metodininkas  

Ričardas Ališauskas, tel. (8 5) 215 4329 

El. paštas ricardas.alisauskas@lmnsc.lt  

mailto:ricardas.alisauskas@lmnsc.lt

