
PATVIRTINTA 

Šiaulių sporto centro „Dubysa”  

Direktoriaus  

2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V1-03 
 

2022 M. XIX TARPTAUTINIO JULIJOS URBŠIENĖS VARDO STALO TENISO 

TURNYRO NUOSTATAI 

 

I TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti stalo tenisą Lietuvoje ir už jos ribų. 

2. Kelti sportininkų meistriškumą. 

3. Plėsti draugiškus ryšius. 

  

II VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI, VIETA IR LAIKAS 

4. Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių sporto centras „Dubysa“.  

5.Varžybos vykdomos 2022 m. sausio 22-23 dienomis. 

6. Varžybų vykdymo vieta - Šiaulių teniso akademija (Gardino g. 8, Šiauliai).  

7. Amžiaus grupės: 

7.1. 2022 m. sausio 22 d. 10.00 val. –  „OPEN“ grupė (moterys gali žaisti kartu), veteranai – 

50 ir vyresni (moterys gali žaisti kartu).  

7.2. 2022 m. sausio 23 d.10.00 val. – mergaitės ir berniukai gim. 2010 m. ir jaunesni.   

7.3. 2022 m. sausio 23 d. 15.00 val. – mergaitės ir berniukai gim. 2008 m. ir jaunesni. 

7.4. Registracijos patvirtinimas iki 9.30 val. 

 

III VARŽYBŲ SISTEMA 

8. Varžybų pravedimo sistema nustatoma varžybų dieną, atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 

 

IV KOMANDŲ REGISTRACIJA 

11. Dalyvių registracija: www.raudonajuoda.puslapiai.lt. arba  el. paštu 

valdassereika11@gmail.com iki 2022-01-21  24.00 val. 

12. Nepilnamečiai dalyviai varžybų dieną turi pateikti pažymą su gydytojo leidimu dalyvauti 

varžybose.  

13. Pilnamečiams varžybų dalyviams rekomenduojama prieš dalyvavimą pasitikrinti 

sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pateikti pažymą su gydytojo leidimu, o 

nepasitikrinusieji sveikatos, prisiima atsakomybę už sveikatos būklę, pateikdami deklaraciją raštu.  

14. Turnyre bus skaičiuojamas reitingas ir dalyviai privalo turėti galiojančią licenciją.  

 

V IŠLAIDOS 

15. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti 

organizacija. 

 

VI APDOVANOJIMAI 

16. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami  medaliais ir asmeniniais prizais.  

17. Veteranų grupėje atskirai apdovanojami 60+ 1-3 vietos,  70+ 1-3 vietos. 

 

VII PAPILDOMA INFORMACIJA 

18. Kviečiami dalyvauti Vilniaus, Kauno, Širvintų, Jonavos, Panevėžio, Joniškio, Telšių, 

Mažeikių ir kitų komandų dalyviai. Taip pat kviečiami sportininkai iš Kaliningrado, Latvijos.   

19. Papildoma informacija tel. +37061147588 (Valdas Sereika). 

20. Varžybos vykdomos pagal tuo metu galiojančius ribojimus ir reikalavimus susijusius su 

COVID-19 pandemija. 
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