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AKMENĖS RAJONO MERO TAURĖ 2023 

1. VARŽYBŲ TIKSLAS 

1.1.  Populiarinti stalo tenisą tarp Akmenės rajono profesionalų ir mėgėjų. 

1.2.  Kelti stalo tenisininkų meistriškumo lygį. 

1.3.  Palaikyti draugiškus santykius su kitų šalių, miestų ar rajonų stalo tenisininkais. 
 

2. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

Varžybas organizuoja ir vykdo Akmenės rajono sporto centras ir Akmenės rajono stalo teniso klubas 

„Mažoji raketė“. Varžybų vyr. teisėjas – stalo teniso mokytojas Lorenas Vismantas (I kategorija), 

sekretorius – „Mažoji raketė“ prezidentė Loreta Avelienė (nacionalinė kategorija).  

 
3. VARŽYBŲ VYKDYMO DATA, LAIKAS IR VIETA 
Varžybos vyks 2023 kovo 18 d. Saulėtekio progimnazijoje (V. Kudirkos g. 5, Naujoji Akmenė).  

Pradžia 10.30 val., atvykimas iki 10 val.  

 

4.VARŽYBŲ TVARKA IR SISTEMA 

Sportininkai varžysis šiose:  

*Mėgėjų (vyrų LSTA reitingas nuo 500, o moterų 63 ir žemesnis). 

*Profesionalų (vyrų LSTA reitingas iki 499, o moterų iki 62). 

Moterys žais kartu su vyrais, o jų reitingas bus dauginamas iš 8.  

Maksimalus Profesionalų grupės dalyvių skaičius – 32, o Mėgėjų – 32.  

Žaidimo sistema bus parinkta varžybų dieną, atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 

 

5. KELIONĖS IŠLAIDOS  

Kelionės išlaidas apmoka patys sportininkai arba komandiruojanti organizacija. 

Varžybų dalyviai patys atsako už savo sveikatą. 

 

6. RENGINIO VIEŠINIMAS  

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. 

 

7. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

1. Prizus skiria Akmenės rajono Sporto centras ir Akmenės rajono stalo teniso klubas „Mažoji raketė “.  

2. Varžybų nugalėtojai bus apdovanoti taure ir medaliais, o prizininkai medaliais. 

3. Nugalėtojai bei prizininkai bus apdovanoti specialiaisiais prizais. 
4. Paguodos finalų nugalėtojai bei prizininkai bus apdovanoti medaliais.  

5. Specialiaisiais prizais apdovanosime po vieną kiekvienoje grupėje geriausiai sužaidusią moterį, taip 

geriausiai sužaidusius Akmenės rajono moksleivį bei moksleivę.  

 

8. REGISTRACIJA IR DALYVAVIMAS 

Varžybose dalyvauti gali tik galiojančią LSTA licenciją turintys sportininkai.   

Dalyvio mokestis 15€.  

Registracija iki kovo 17 d. 20 val. www.rezultatai.stalotenisas.lt arba tel. +370 621 18017 

 

Varžybų vyr. teisėjas Lorenas Vismantas   

 

https://www.stalotenisas.lt/licencijos/
http://www.rezultatai.stalotenisas.lt/
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