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2022-2023 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMANDINIŲ STALO TENISO 

PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 

BENDROJI DALIS 

 

1. Lietuvos komandinio čempionato, Pirmos, Antros, Trečios ir Ketvirtos lygų varžybas organizuoja 

ir vykdo Lietuvos stalo teniso asociacija (toliau – LSTA). 

2. LSTA vykdomos Lietuvos  lygų varžybos yra vienintelis Lietuvoje oficialus komandinis 

čempionatas, kuriame skaičiuojamas LSTA reitingas.  

3. 2022/2023 m. Lietuvos stalo teniso lygose visos žaidžiančios komandos privalo pateikti 

elektroninę paraišką (nuoroda į paraišką rasite LSTA svetainėje) iki 2022 m. rugsėjo 15 d.  Visi 

paraiškoje nurodyti duomenys turi būti pilnai užpildyti. Po šios datos paraiškos nebepriimamos.  

4. Komandos dalyvavimo varžybose įmoka ir licencijos mokesčiai turi būti sumokėti iki 2022 m. 

spalio 1 d.  Nesumokėjusi komanda netenka galimybės žaisti lygose. Išimtiniais atvejais turi būti 

pateiktas garantinis raštas LSTA dėl galimybės įmoką sumokėti vėliau.  

5. Komandos dalyvavimo varžybose mokestis pervedamas į LSTA sąskaitą Nr. LT 

477044060007885837, AB SEB bankas, banko kodas Nr. 70440, įmonės kodas 190783878. 

6. Visų lygų varžybų vyresnieji teisėjai per 24 val. nuo varžybų pabaigos privalo nusiųsti varžybų 

protokolą ir žiniaraštį el. paštu rezultatai@stalotenisas.lt  Susitikimo protokolas turi būti pilnai ir 

aiškiai spausdintinėmis raidėmis užpildytas (užpildomi visi asmeniniai susitikimai), įrašant tikslų 

taškų santykį. Vyresniesiems teisėjams, laiku neatsiuntus protokolų,  pirmą kartą skiriamas  

įspėjimas, antrą kartą – bauda 30 Eur.  

7. Papildomi teisėjai prie stalų (be vyr. teisėjo ir sekretoriaus) turi būti skiriami tik Lietuvos 

komandinio čempionato pirmenybėse. Žemesnių lygų varžybose prie stalų teisėjauja laisvi 

komandų žaidėjai arba atsivežtas teisėjas.  

8. LSTA vykdomose lygų varžybose gali dalyvauti tik galiojančią žaidėjo licenciją turintys žaidėjai 

- mokiniams - 10 Eur, suaugusiems - 20 Eur. Mokamas mokestis pervedamas į LSTA sąskaitą Nr. 

LT477044060007885837, AB SEB bankas, banko kodas Nr. 70440. 

9. Lietuvos stalo teniso asociacija asmens duomenis naudoja šiais tikslais: identifikuojant asmenį, 

registruojantis į varžybas, skelbiant varžybų rezultatus elektroninėje erdvėje, skaičiuojant 

sportininko reitingą.  

10. Varžybų metu galimas filmavimas, fotografavimas ir tiesioginės transliacijos. 

11. Žaidėjai patys atsako už savo sveikatą.  
12. Visose lygose pirmenybė teikiama JOOLA*** Prime 40+ ABS kamuoliukams. Ginčo atveju dėl 

kamuoliuko pasirinkimo – traukiami burtai. LSTA kamuoliukais aprūpina tik  Lietuvos 

komandinio čempionato ir pirmos lygos varžybų finaliniame etape.   

13. Reikalavimai varžybų vykdymui: 
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a) komandiniam čempionatui ir pirmai lygai parinktose salėse vienam stalui turi tekti ne mažesnis, 

nei 6x12, o likusioms lygoms – 5x10 kvadratinių metrų žaidimo aikštelės plotas; 

b) salėse, kuriose vykdomos varžybos, privalo būti užtikrintos higienos sąlygos (galimybė 

persirengti, nusiprausti); 

c) varžybose dalyvauja klubinės, sporto mokyklų ir pavienių asmenų komandos; 

d) komandoje gali žaisti skirtingų miestų, rajonų žaidėjai ir užsienio šalių sportininkai.  Registruojant 

daugiau nei vieną užsienietį, už kiekvieną papildomą žaidėją mokamas 100 Eur (Rusijos ir 

Baltarusijos piliečiai negali būti registruojami)  mokestis į LSTA sąskaitą. Žaidėjai ne Lietuvos 

piliečiai paraiškoje turi nurodyti šalį. 

e) komandinio čempionato ir pirmos  vyrų lygos žaidėjas, sužaidęs bent vieną susitikimą kurioje nors 

šių lygų komandoje, negali atstovauti kitų lygų komandoms tų pačių metų pirmenybėse išskyrus: 

silpniausias žaidėjas (Lietuvos pilietis, su žemiausiu LSTA reitingu), kuris yra užsiregistravęs 

komandinio čempionato ir pirmos vyrų lygos komandoje gali registruotis ir žemesnėje lygoje 

esančioje komandoje. Jeigu komandinio čempionato ir pirmos vyrų lygos komandoje yra toks 

žaidėjas,  kuris žaidžia žemesnėje lygoje ta komanda praranda teisę tame sezone registruoti naujus 

žaidėjus. 

  

f) komandą gali atstovauti tik paraiškoje užregistruoti žaidėjai. Taip pat gali būti užregistruoti nauji 

žaidėjai su papildomu prašymu ne vėliau nei 48 val. iki varžybų pradžios pranešus Šarūnui 

Stankevičiui telefonu 8-614-09907 ir išsiuntus prašymą rezultatai@stalotenisas.lt  Naujus žaidėjus 

galima registruoti iki pirmo etapo ketvirto rato.   

g) sportininkas, nežaidęs pirmame lygų etape, negali žaisti antrame – finaliniame etape;  

h) komanda, atsisakiusi dalyvauti šio sezono lygų varžybose, kitų metų sezone iškrenta į žemesnę 

lygą; 

i) visose lygose už komandinę pergalę skiriama 2, pralaimėjimą – 1, o neatvykimą, nepriklausomai 

nuo priežasties, 0 taškų; iš anksto neinformavus vyr. teisėjo  ir be pateisinamos priežasties 

neatvykusi į varžybas komanda baudžiama 100 Eur bauda. Informuoti vyr. teisėją apie neatvykimą 

ne vėliau nei 2 paras, t.y. - 48 val. iki varžybų.  

j) komandai, kuri pažeidė LSTA nuostatus: 1) neužregistravo žaidėjo likus 48 val. iki žaidimo; 2) 

sužaidė su neregistruotu žaidėju; 3) sužaidė su registruotu, bet nesužaidusiu 1 etape žaidėju, 

skiriama 0 taškų ir fiksuojamas pralaimėjimas; 

k) komandinio čempionato ir visų lygų komandos žaidėjai privalo vilkėti vienodais marškinėliais. 

Priešingu atveju skiriama bauda 20 Eur; 

l) visas komandų komandiruočių išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija; 

m) visose lygose varžybų pradžia 11.00 val.; 

n) visi susitikimai žaidžiami iš 3 laimėtų setų; 

o) komandinio čempionato ir pirmos vyrų lygų varžybose žaidžiama prie vieno stalo, paprašius turo 

vyr. teisėjui, žaidžiama prie dviejų stalų. 

Kitų lygų varžybose žaidžiama prie dviejų stalų, paprašius turo vyr. teisėjui, žaidžiama prie trijų 

stalų.  Žaidėjas, sužaidęs susitikimą, turi teisę ilsėtis ne daugiau kaip 5 minutes. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMANDINIO 

STALO TENISO ČEMPIONATO 

NUOSTATAI 

 
• Vyrų ir moterų komandinės varžybos vykdomos dviem etapais. Antras etapas - finalinis.  

Pirmame etape 12 komandų susitinka tarpusavyje po vieną kartą. Šiame etape žaidžiami 4 ratai. 

Pagal surinktus taškus išaiškinamos 1-6 vietas ir 7-12 vietas užėmusios komandos ir pagal tai 

paskirstomos į pirmą ir antrą finalus. Moterų komandinėse varžybose komandų skaičius gali būti 

padidintas jei dėl komandų skaičiaus nebus galimybės suformuoti moterų pirmos lygos. 

• Antrame etape komandos užėmusios 1-6vietas, sudaro pirmą, o užėmusios 7-12 vietas antrą 

finalines grupes po 6 komandas. Komandos finaliniuose pogrupiuose sužaidžia tarpusavyje. 

Komandų iškovoti taškai pirmame etape užsiskaito ir antrajame. 

• Finalinis etape į finalą patenka keturios geriausios pirmos finalės grupės komandos. Jos sužais: 

pusfinalius, finalą ir dėl trečios vietos. 

Komandos, užėmusios dvi paskutines vietas, iškrenta iš komandinio čempionato ir kitų metų 

sezone žais pirmoje lygoje. Visi komandiniai susitikimai susideda iš šešių asmeninių susitikimų ir 

dvejeto, o žaidžiama iki pergalės tokia tvarka: A-Y, B-X, C-Z, dvejetas, A-X, C-Y, B-Z. Visi 

susitikimai žaidžiami kol viena iš komandų laimi 4 susitikimus. Komandos, iškovojusios 1-3 

vietas, apdovanojamos taurėmis, komandų nariai (5 žaidėjai ir treneris), apdovanojami medaliais 

bei piniginiais prizais (iš komandos dalyvavimo varžybose mokesčio lėšų) pagal LSTA 

Vykdomojo komiteto patvirtintą sąmatą. 

• Komandos dalyvavimo varžybose mokestis – 150 Eur. 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMANDINIO ČEMPIONATO 

I LYGOS VYRŲ STALO TENISO PIRMENYBIŲ 

 NUOSTATAI 

 

• Pirmenybės vykdomos dviem etapais. 

• I etapas: Pirmame etape 24 komandos paskirstomos į 2 grupes po 12 komandų, kuriose 

sužaidžia tarpusavyje po 1 kartą.  

• II etapas: 1 – 3 vietas pogrupyje užėmusios komandos, sudaro pirmą finalnę grupę, 4-6 

vietas pogrupyje užėmusios komandos, sudaro antrą finalnę grupę, 7-9 vietas pogrupyje 

užėmusios komandos, sudaro trečią finalnę grupę, 10-12 vietas pogrupyje užėmusios 

komandos, sudaro ketvirtą finalnę grupę. Komandos finaliniuose pogrupiuose sužaidžia 

tarpusavyje. Komandų iškovoti taškai pirmame etape užsiskaito ir antrajame. 

• Į finalą patenka keturios geriausios pirmos finalės grupės komandos. Jos sužais: 

pusfinalius, finalą ir dėl trečios vietos. 

• Žaidimo sistema: A-Y, B-X, C-Z, dvejetas, A-X, C-Y, B-Z . Visi komandiniai susitikimai 

žaidžiami iki pergalės, t.y. kol viena iš komandų laimi 4 susitikimus. Komandos, 

iškovojusios 1 ir 2 vietas, iškovoja teisę 2023-2024 m. sezone žaisti komandiniame 

čempionate. Komandos, užėmusios 20 – 24 vietą, iškrenta į antrą lygą.  

• Komandos, iškovojusios 1-3 vietas, apdovanojamos taurėmis, komandų nariai (5 žaidėjai 

ir treneris), apdovanojami medaliais bei piniginiais prizais (iš komandos dalyvavimo 

varžybose mokesčio lėšų) pagal LSTA Vykdomojo komiteto patvirtintą sąmatą.  

            Komandos dalyvavimo varžybose mokestis –– 150 Eur. 



 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMANDINIO ČEMPIONATO 

I LYGOS MOTERŲ STALO TENISO PIRMENYBIŲ 

NUOSTATAI 

 

• Pirmenybės vykdomos dviem etapais. 

• I etapas: Pirmame etape visos užsiregistravusios komandos sužaidžia tarpusavyje po 1 

kartą ir pagal surinktą taškų skaičių paskirstomos į pirmą ir antrą finalus, į pirmą finalą 

patenka komandos, užėmusios  1 – 6 vietą, į antrą – likusios komandos.  

• II etape į pirmą finalą patekusios komandos vieno minuso sistema išaiškina 1 – 6 vietas, 

o patekusios į antrą finalą – 7-12 vieta. 

• Žaidimo sistema: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X, jei į varžybas atvyksta tik po du žaidėjus iš abiejų 

komandų žaidžiama A-X, B-Y, dvejetas. Visi komandiniai susitikimai žaidžiami iki kol 

viena iš komandų laimi 3 susitikimus. Komandos, iškovojusios 1 ir 2 vietas, iškovoja 

teisę 2023-2024 m. sezone žaisti komandiniame čempionate.  

• Komandos, iškovojusios 1-3 vietas, apdovanojamos taurėmis, komandų nariai (5 žaidėjai 

ir treneris), apdovanojami medaliais bei piniginiais prizais (iš komandos dalyvavimo 

varžybose mokesčio lėšų) pagal LSTA Vykdomojo komiteto patvirtintą sąmatą.  

            Komandos dalyvavimo varžybose mokestis –– 140 Eur. 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMANDINIO ČEMPIONATO 

II, III IR IV LYGŲ STALO TENISO PIRMENYBIŲ 

 NUOSTATAI 

 

         

• Pirmenybės vykdomos dviem etapais.  

• I etapas: 48 komandos regioniniu principu suskirstomos į 4 pogrupius po 12 komandų, 

kuriuose susitinka tarpusavyje po 1 kartą. 

• II etapas - finalinis: 1 ir 2 vietas pogrupiuose užėmusios komandos vieno minuso sistema 

išsiaiškina 1 – 8 vietas, užėmusios 3 – 4 vietą – 9 – 16 vietas, 5 – 6 vietą – 17 – 32 vietas, 

7 – 8 vietą – 33 – 48 vietas.  

• Žaidimo sistema: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X, jei į varžybas atvyksta tik po du žaidėjus iš 

abiejų komandų žaidžiama A-X, B-Y, dvejetas, A-Y, B-X. Visi komandiniai susitikimai 

žaidžiami iki pergalės, t.y. kol viena iš komandų laimi 3 susitikimus. 

• Antros lygos 1 – 4 vietas laimėjusios komandos iškovoja teisę 2023-2024 m. sezone žaisti 

Pirmoje lygoje, 40 - 48 vietas  užėmusios komandos, iškrenta į Trečią lygą. Trečios lygos 

1 – 8 vietą užėmusios komandos iškovoja teisę žaisti Antroje lygoje, 40 – 48 vietas 

užėmusios komandos, iškrenta į Ketvirtą lygą. Ketvirtos lygos 1 – 8 vietą užėmusios 

komandos iškovoja teisę žaisti Trečioje lygoje. 

• Komandos, laimėjusios 1 - 3 vietas, apdovanojamos taurėmis. Komandų nariai (5 žaidėjai 

ir treneris), laimėję 1-3 vietas, apdovanojami medaliais bei piniginiais prizais (iš komandos 

dalyvavimo varžybose mokesčio lėšų) pagal LSTA Vykdomojo komiteto patvirtintą 

sąmatą. 

            Komandos dalyvavimo varžybose mokestis – 140 Eur. 



 

 

 
            Priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus varžybų sistema gali būti keičiama. 


