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2016 m. Žemaitijos regiono asmeninių stalo teniso pirmenybių 
 

N U O S T A T A I 
I.Tikslai ir uždaviniai 
 1. Populiarinti stalo teniso žaidimą Žemaitijos regione.   

 2. Kelti stalo teniso žaidėjų meistriškumą.  
 3. Pritraukti į šias pirmenybes žaidėjus žemaičius, nebegyvenančius Žemaitijos miestuose ar rajonuose. 

II.Vadovavimas varžyboms. 

Varžybas vykdo Akmenės rajono stalo teniso klubo „Mažoji raketė“ nariai Kęstutis Barauskas (8 684 11558) ir 

Loreta Avelienė (8 685 62859). 

III. Dalyviai. 

Varžybose leidžiama dalyvauti visiems Lietuvos Respublikos Žemaitijos regione esančių Kelmės, Raseinių, Telšių, 

Šiaulių, Mažeikių, Tauragės, Plungės, Kretingos, Palangos, Šventosios, Jurbarko, Akmenės, Skuodo, Šilalės, 

Rietavo, Žagarės, Klaipėdos, Šilutės miestų ir rajonų žaidėjams bei žaidėjams, gimusiems ir užaugusiems šiuose 

miestuose ir atstovaujantiems gimtuosius klubus, nors šiuo metu gyvenantiems kituose Lietuvos regionuose arba 

užsienyje. 
Varžybos vyks šiose amžiaus grupėse: 

Spalio 1 d. (šeštadienį) – VYRŲ gr. (amžius neribojamas) ir MOTERŲ gr. (amžius neribojamas).  

Spalio 2 d. (sekmadienį) – SENJORŲ vyrų gr. (1966 m. g. ir vyresni). 

Vyrai ir moterys žais atskirose grupėse, tačiau moterims bus suteikta galimybė pasirinkti žaisti vyrų arba moterų grupėje. 

Varžybose dalyvauti GALI ir tie žaidėjai, kurie 2016 m. nedalyvavo Žemaitijos komandinėse pirmenybėse.  

Dalyviai neribojami pagal reitingą ar žaidimą LSTA lygose. 

Sportininkai už savo sveikatą visų varžybų metu atsako patys. 

IV. Varžybų vieta ir laikas. 

Pirmenybės vyks 2016 m. spalio 1-2 dienomis Telšiuose, UAB „Robidoga“ stacionarioje stalo teniso salėje 

(Statybininkų g. 5). Atvykimas į varžybas spalio 1 ir 2 dienomis iki 9.30 val. Varžybų pradžia visoms grupėms 

10.00 val. Visose grupėse bus skaičiuojamas reitingas. 

V.Varžybų vykdymo sistema. 

Pirmojo etapo dalyviai pagal pajėgumą suskirstomi į pogrupius po 4-5 žaidėjus. Antrojo etapo sistema - pogrupio pirmų ir 

antrų vietų laimėtojai toliau žaidžia finaliniame 8-uke, 16-uke, 24-uke, ar 32-uke dviejų minusų sistema. Kiti dalyviai 

varžysis paguodos turnyre, žaisdami dviejų arba vieno minuso sistema (sistema bus parinkta po pirmojo etapo, 

įvertinus varžybų laiką). 

Varžybose žaidžiama su 40+ kamuoliukais.   

VI.Nugalėtojų apdovanojimas. 

VYRŲ gr. ir SENJORŲ vyrų grupių 1-3 vietų laimėtojai bus apdovanoti taurėmis, diplomais, medaliais, piniginiais 

prizais, 4-5 vietų laimėtojai diplomais ir medaliais, paguodos finalo nugalėtojas (-ja) medaliu ir diplomu. 

MOTERŲ gr. 1-3 vietos laimėtojos bus apdovanotos taure, diplomu, medaliu ir piniginiu prizu, paguodos finalo 

nugalėtoja medaliu ir diplomu.   

Pastaba: piniginių prizų fondas formuojamas iš startinio mokesčio lėšų (įvertinus varžybų išlaidas). 

Po varžybų bus iškūrenta pirtis. 

VII. Dalyvių registracija. 

Būtinai reikalinga išankstinė registracija iki rugsėjo mėn. 28 dienos 21.00 val.  

Registracijos formą pagal atskiras dalyvių grupes (vardas, pavardė, pilna gimimo data, gyvenamoji vieta) prašome 

užpildyti internetiniame puslapyje www.mazojirakete.com.  

Startinis mokestis suaugusiems – 10 Eur, moksleiviams – 5 Eur. 

Iškilus klausimams prašome kreiptis į pirmenybių organizatorių Kęstutį Barauską (8 684 11558).  

http://www.mazojirakete.com/

