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LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATO ANTRO ETAPO 

NUOSTATAI 

 

 
Antrasis čempionato etapas vyks  2023 m. kovo 3-5  d., Druskininkuose. Atvykimas kovo 3 d.  

iki 10.45 val. Pasitarimas ir burtų traukimas 11.00 val. Varžybų pradžia 11.30 val.  

 

Dalyvių skaičius nurodytas bendroje lentelėje. Papildomas vietas prie bazinių miestams ir 

rajonams 2023 metų čempionatui iškovoja žaidėjai, užėmę 2022 metų čempionate vienetų 

varžybose 1-12 vietas. 2023 m. Lietuvos jaunimo čempionato ir 2022 m. jaunių TOP-12 

pirmenybių nugalėtojai. Jei dubliuojasi Lietuvos jaunių TOP-12 ir Lietuvos jaunimo čempionato 

nugalėtojo vieta, ši vieta atitenka I-am Lietuvos čempionato etapui. Jeigu vardinę vietą turintys 

žaidėjai Lietuvos čempionate nedalyvauja, jų vietos atitenka kaip ir dubliavimosi atveju, pirmam 

etapui.  

 

Kiekvieno miesto ir rajonų trenerių ir sportininkų skaičius, kuriems LSTA padengia dalyvavimo 

išlaidas, nurodytas bendroje lentelėje. Papildomai norintys dalyvauti treneriai turi užsiregistruoti 

nustatyta tvarka ir sumokėti už savo dalyvavimą čempionate (nakvynę ir maitinimą). 

Patekę į Lietuvos čempionato 2 etapą (32 – ą) sportininkai paskirstomi į 1 minuso lentelę pagal 

ITTF reikalavimuose nurodytą tvarką. Teisėjų kolegija turi užtikrinti burtų traukimo tvarką pagal 

ITTF taisykles. 

Pralaimėjimo atveju sužaidžiama mažiausiai 3 susitikimai, išaiškinant 32-29, 28-25, 24-21, 20-

17 vietas, laimėjus 1 ratą - 13-16, 9-12, 5-8 ir 1-2 vietas. Dėl trečios vietos nežaidžiama ir abiems 

sportininkams yra skiriama 3 vieta. 

 

Vienetų susitikimai žaidžiami iki 4 laimėtų setų, pralaimėjus vieną susitikimą – žaidžiama iki 3 

laimėtų setų.  

Dvejetų varžybose gali dalyvauti tik tie žaidėjai, kurie patenka į II etapą. 

Visos dvejetų varžybos (moterų, vyrų ir mišrių) vykdomos vieno minuso sistema, išaiškinant 1-3 

vietas. Dėl 3 vietos nežaidžiama, abiems pusfinaliuose pralaimėjusioms poroms skiriama 3 vieta. 

Visi dvejetų susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų.  

Į 2024 m. Lietuvos čempionato antrą etapą pateks: 

1) 2023 m. Lietuvos čempionate 1-12 vietas užėmę žaidėjai (vardinės vietos), atsisakius žaidėjui 

turinčiam vardinę vietą dalyvauti čempionate, jo vieta atitenka Lietuvos čempionato pirmam 

etapui.  

2) 2024 m. Lietuvos jaunimo čempionato nugalėtojas. Jeigu žaidėjas dubliuojasi ar negali 

dalyvauti čempionate, jo vieta atitenka Lietuvos čempionato pirmam etapui. 

3) 3 vietos patenka pagal Lietuvos reitingą, bet ne žemiau 16-os reitingo vietos. 

4) likusias vietas žaidėjai išsikovos per Lietuvos čempionato pirmą etapą.  
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Sportininkai, vienetų varžybose iškovoję prizines vietas, apdovanojami taurėmis ir piniginiais 

prizais: 1-a vieta – 500 Eur, 2-a vieta 250 Eur, 3-ia vieta – 100 Eur, prizininkų treneriai 

apdovanojami medaliais. 

Dvejetų varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, o prizininkai apdovanojami medaliais. 

Prizininkų treneriai apdovanojami medaliais.  

Žaidėjams privalomi užrašai su pavardėmis atspausdinti ant marškinėlių (2021 gruodžio 18 

d. LSTA VK sprendimas). Neleidžiami laikini užrašai ant popieriaus. Nesilaikantiems šių 

reikalavimų sportininkams bus leidžiama dalyvauti sumokėjus 20 eurų baudą. Išimtys dėl baudos 

taikomos sportininkams, kurie į čempionatą patenka iš atsarginių žaidėjų sąrašo prieš 

varžybas.Varžybose bus žaidžiama su JOOLA PRIME 40+ *** baltais kamuoliukais. 

 


