
 

 

                                                    Lietuvos stalo teniso taurės varžybų  

NUOSTATAI 

 
1. Varžybų tikslas. 

Populiarinti suaugusių stalo tenisą Lietuvoje. Kelti suaugusių stalo tenisininkų lygį. 

 

2. Varžybų vykdymo tvarka. 

Varžybas vykdo Šalčininkų  stalo teniso klubas „Relax “, Vilniaus „Tauro“ sporto mokykla ir Mažeikių stalo 

teniso klubas „Vijurkas“, kurios vyks keturiais etapais. 

Varžybose gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio stalo tenisininkai, sumokėję nustatyto dydžio startinį mokestį.  

Pirmuose etapuose dalyvio starto mokestis -15 eurų, finalinėse varžybose -10 eurų. 

Surinktos lėšos bus skirtos varžybų vykdymui. 

Pradžioje , skirtinguose Lietuvos miestuose vykdomi trys turai , kuriuose dalyvauja visi norintys Lietuvos ir 

užsienio stalo tenisininkai. 

Į finalinį turą patenka 16 sportininkų , kurie trejuose etapuose surinko daugiausiai taškų. 

Vykdomos tik vyrų varžybos. Moterys gali rungtyniauti vyrų grupėje. Sportininkai patys teisėjaus prie stalų 

 Bus skaičiuojamas reitingas. Koeficientas 1,5. 

Registracija puslapyje https://www.raudonajuoda.puslapiai.lt 

 

Pirmas etapas: „Z.Sliževskio vardo turnyras“ 2021-10-31, Šalčininkai. Varžybas vykdo Šalčininkų stalo 

teniso klubas. Atsakingas V.Frizel. Tel..860917646 

 

Antras etapas: „SM Tauras Taurės varžybos“ 2021-12-04 d., Vilnius, Žygio g. 46. Varžybas vykdo „Tauro“ 

sporto mokykla. 

Atsakingas A. Orlovas. Tel. 861206832. 

 

Trečias etapas: Mažeikių STK „Vijurkas Taurė“ 2022-01-23 d., Mažeikiai, Pavenčių g.15. Varžybas vykdo 

Mažeikių stalo teniso klubas „Vijurkas“. Atsakingas R. Jackevičius.  Tel. 868790123 

 

Atvykimas į varžybas iki 10.30 val. Varžybų pradžia 11.00 val. 

Apie finalinio turo vietą ir datą  bus paskelbta vėliau. 

 

3.Varžybų sistema. 

Pirmuose trejuose etapuose dalyviai skirstomi į pogrupius. Pogrupyje, užėmę 1-2 vietas, patenka į finalinę 

grupę, kur žaidžiama vieno minuso sistema , išaiškinant 1-8 vietas. Dėl 9-12 ir 13-16 vietų nežaidžiama. 

Taškai dalinami po lygiai.  

Dalyviai, pogrupyje užėmę 3-5 vietas, gali dalyvauti paguodos turnyre, išaiškinamas nugalėtojas. 

1v.-20 tšk.,2v.-15 tšk.,3v.-13tšk.,4v.-10tšk.,5v.-9tšk.,6v.-8tšk.,7v.-7tšk.,8v.-6tšk.,9-12v.,3tšk.,13-16v.-2tšk. 

Į finalinį turą patenka sportininkai , surinkę daugiausiai taškų. Esant lygiai taškų sumai , pranašumą įgyja 

sportininkas turintis daugiau „aukštesnių vietų“. 

Finaliniame ture žaidžiama „Dviejų minusų“ sistema , išaiškinant 1-4 vietas. 

 

4.Nugalėtojų apdovanojimas. 

Kiekvieno etapo nugalėtojai ir prizininkai  apdovanojami piniginiais prizais(1 vieta-150 Eur, 2 vieta-100 Eur, 

3 vieta-50 Eur).. 

Finalinėse varžybose:1 vieta 180 Eur., antra vieta-110 Eur., trečia vieta -70 Eur., 4 vieta-40 Eur.  

Finalinių varžybų nugalėtojas taip pat apdovanojamas taure. 

 

5. Kelionės išlaidos. 

Kelionės išlaidas apmoka patys sportininkai arba komandiruojanti organizacija. 

 

6.Varžybų dalyviai patys atsako už savo sveikatą. 

P.S. Varžybose (nuo 16 metų) dalyvauja sportininkai tik pateikę galimybių pasus. 



 

 

 

 


