
    

2022 m.  s t a l o  t e n i s o  varžybų  

Vilniaus DSKS „Žalgiris“ taurėms laimėti 
 

Tvirtinu:   

Vilniaus DSKS“Žalgiris“ 

Prezidentas A.Sedekerskis

 

NUOSTATAI 

 

I . TIKSLAS  IR UŽDAVINIAI 

- populiarinti stalo tenisą Vilniaus mieste. 

- išaiškinti pajėgiausius žaidėjus, galinčius atstovauti Vilniaus m. 2023 m.sausio 21d. LSD “Žalgiris“ žiemos 

sporto žaidynėse. 

 

II. VYKDYMAS  

        Varžybas vykdo Vilniaus m DSKS „Žalgiris“  patvirtinta teisėjų kolegija.  

         Varžybų vyr. teisėja Jelena Anikejeva tel: 868165829 

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI. 

       Varžybose dalyvauja Vilniaus m. gyventojai.  

Komandinėse varžybose negali dalyvauti  

• profesionalūs sportininkai, Lietuvos rinktinės nariai, žaidžiantys užsienio komandose,  

• 2022/23 m. aukščiausioje ir pirmoje lygose žaidžiantys vyrai, 

• Vyrai,  kurių LSTA reitingas yra aukštesnis nei 151,  

• 2022/23 m. aukščiausioje lygoje dalyvaujančios moterys,  

• studentai - 2022/23 m. studentų lygos varžybų registruoti žaidėjai, 

• gimę 2005 m. ir jaunesni sportininkai.  

Asmeninėse varžybose gali dalyvauti visi 60+ amžiaus žaidėjai. 

  Varžybų dalyviai turi turėti  gydytojo  leidimą  sportuoti arba dalyvauti varžybose. 

 

IV. VYKDYMO  LAIKAS  IR  VIETA. 

   Varžybos vykdomos 2022 m. gruodžio 3 d. stalo teniso klube „Mažoji raketė“, Laisvės pr. 125 pasaže 

„Pas Juozapą“. Atvykimas iki 10.30 val. Varžybų pradžia 11.00 val.  

Būtina išankstinė registracija iki gruodžio 2 d. elektroniniu paštu: lena.anikejeva@gmail.com. 

Registruojantis nurodomi žaidėjų vardas, pavardė, gimimo data, reitingas  patvirtintas LSTA. Viena komanda 

gali registruoti ne mažiau 2-jų ir ne daugiau  4-ių dalyvių. Prieš varžybas pateikiama komandos paraiška. 

 

V. VARŽYBŲ PRAVEDIMO TVARKA. 

            Varžybos vykdomos pagal ITTF patvirtintas taisykles.  

Komandinių ir asmeninių varžybų sistema nustatoma varžybų dieną atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 

Susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų. 

Komandos sudėtis 2 vyrai ir 1 moteris, galimas dar vienas atsarginis žaidėjas, 

 Komandinis susitikimas žaidžiamas iki dviejų asmeninių pergalių tokia tvarka: 

A - X, M - M, B – Y, jei komandos žaidžia be moterų, žaidžiamas dvejetas. 

   

   VI.VARŽYBŲ DALYVIŲ MATERIALINĖS SĄLYGOS. 

         Komandos dalyvio mokestis - 20.00 EUR, asmeninių 60+ varžybų dalyvio  mokestis -8 EUR 

dalinėms varžybų pravedimo išlaidoms padengti.       
      

     VII. APDOVANOJIMAS.           

      Komandos užėmusios I – III vietas apdovanojamos taurėmis, jų žaidėjai atitinkamo laipsnio medaliais. 

Asmeninėse 60 + varžybose vyrų ir moterų grupęse prizininkai apdovanojami medaliais. Nugalėtojai (o esant 

galimybei ir II, III vietos) įgyja teisę atstovauti Vilniaus miestą LSD “Žalgiris“ 2023 m. žiemos sporto 

žaidynėse. 

mailto:lena.anikejeva@gmail.com

