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STALO TENISO TURNYRAS, SKIRTAS LIETUVOS        

KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENAI  PAMINĖTI 

                                                       I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti stalo teniso žaidimą Telšių rajone. 

2. Kelti žaidėjų meistriškumą, propaguoti fizinę kultūrą ir sportą.  

3. Palaikyti draugiškus ryšius su kitų rajonų ir miestų stalo tenisininkais.  

4. Turnyras rengiamas Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai ir Vygando 

Ramšos 50 metų sukakčiai paminėti. 

 

II. DALYVIAI 

5. Varžybose gali dalyvauja visi norintys. 

6.  Varžybos vyks dviejose amžiaus grupėse:  

6.1. vyrai – ,,Open“  (be amžiaus apribojimų); 

6.2. vyrai – 50 metų ir vyresni. 

6.3  vyrai ir moterys žaidžia bendroje grupėje. 

7. Registruotis galima tik į vieną nurodytą grupę. Registracija – www.raudonajuoda.puslapiai.lt  

internetiniame puslapyje. Negalintiems užsiregistruoti internetu, skambinti tel. 8 682 27652. Žaidėjų 

registracija vykdoma iki liepos 9 d. 

 

III. VIETA IR LAIKAS 

8. Varžybos vyks 2022 m. liepos 9 d. (šeštadienį) Telšių sporto arenoje, adresu Birutės g. 7, Telšiai.  

9. Dalyvių registracijos patvirtinimas nuo 9.00 val. iki 10.15 val., varžybų pradžia 10.30 val. 

 

IV. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA 

10. Varžybos tik asmeninės, sistema nustatoma varžybų dieną, atsižvelgiant į dalyvių skaičių.  

11. Dalyvių skaičius ribotas: ,,Open“ grupėje - 48 dalyviai, 50 m. ir vyresnių – 32 dalyviai. 

12. Visi turnyro dalyviai turi turėti galiojančią LSTA licenciją. 

13. Varžybos vykdomos vadovaujantis LSTA  patvirtintomis taisyklėmis. Abiejose grupėse bus 

skaičiuojamas LSTA reitingas.  

 

V. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

14. Varžybas organizuoja ir vykdo Telšių rajono stalo teniso sporto klubas „Vytas“. Pagrindiniai turnyro 

partneriai: UAB ,,Eridaras“, UAB ,,Robidoga“, UAB ,,Medūnė“ ir Telšių sporto ir rekreacijs centras. 

Varžybų vyr. teisėjas Remigijus Gustys.  

 

VI. APDOVANOJIMAI 

15. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis ir prizais. Taip pat bus apdovanojami   

paguodos turnyro pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojai. 

 

 

 

 

 

http://www.raudonajuoda.puslapiai.lt/


VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Dalyviai kelionės ir varžybų metu už sveikatą atsako patys. Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) turnyras vykdomas užtikrinant būtinas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas. 

17. Starto mokestis suaugusiems 10 eurų, moksleiviams 5 eurai. Starto mokestis bus panaudotas 

priziniam fondui ir varžybų išlaidoms padengti.  

18.  Po varžybų vyks vakaronė,  kurios metu sveikinsime Telšių stalo teniso sporto šakos rėmėją, 

LSTA komandinio čempionato antros lygos žaidėją Vygandą Ramšą su 50 metų jubiliejumi.  

Papildma informacija: 

Telšių sporto ir rekreacijos centro stalo teniso treneris Remigijus Gustys 

Mob. tel. +37068227652, el. paštas: remigijus777@inbox.lt 


