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2023 M. VILNIAUS RAJONO STALO TENISO ČEMPIONATO 

 NUOSTATAI 

 

I. Tikslai ir uždaviniai.  

1. Siekti, kad Vilniaus rajono gyventojai organizuotai ir sistemingai sportuotų. 

2. Skatinti sporto plėtrą Vilniaus rajone, puoselėti fizinį aktyvumą ir mėgėjų sportą. 

3. Nustatyti geriausius Vilniaus rajono stalo teniso žaidėjus.  

4. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

II. Vieta ir laikas  

Varžybos vyks 2023 m. sausio 28 d., 10:00 val., Vilniaus r., Mickūnuose, Miško g. 2, (Mickūnų 

gimnazija). 

  

III. Vadovavimas ir vykdymas 

1. Varžybas organizuoja Vilniaus rajono sporto centras.  

2. Turnyro vyriausiasis teisėjas Markas Vaitonis. 

 

IV. Registracija ir dalyviai 

1. Registruotis galima tel. +370 603 06130 arba samueleto24@mail.ru (Markas Vaitonis) iki 

varžybų pradžios.   

2. Vadovai, atvykę į varžybas, teisėjams pateikia dalyvių sąrašą (Vardas, pavardė, gim. m., iš 

kur, trenerio vardas, pavardė).  

3. Turnyre dalyvaujama pagal amžiaus grupes: 

Vyrai: 

1 gr. 2013 gim. m. ir jaunesni; 

2 gr. 2010 – 2012 gim. m.; 

3 gr. 2007 – 2009 gim. m.; 

4 gr. 2004 – 2006 gim. m; 

5 gr. Atvira kategorija (be amžiaus ribojimo).  

 

Moterys: 

1 gr. 2013 gim. m. ir jaunesnės; 

2 gr. 2010 – 2012 gim. m.; 

3 gr. 2007 – 2009 gim. m.; 

4 gr. 2004 – 2006 gim. m; 

5 gr. Atvira kategorija (be amžiaus ribojimo).  

 

V. Teisėjavimas 

1. Varžybos vykdomos pagal stalo teniso taisykles. 

2.  Varžybos - asmeninės. 

3. Varžybų vykdymo sistema bus nustatyta dalyviams atvykus į varžybas. Vienam dalyviui 

leidžiama dalyvauti tik vienos amžiaus grupės varžybose. 

4. Žaidžiama iki trijų laimėtų setų. 

 

VI. Apdovanojimai  

Dalyviai, užėmę I – III vietas grupėse, apdovanojami prizais. 
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VII. Pastaba 

1. Nenumatytas rungtynių nutraukimas – jei dėl netinkamo dalyvių, sirgalių elgesio ar kitų 

veiksmų rungtynių personalas negali tęsti darbo, kyla grėsmė jų saugumui, rungtynės gali būti 

nutrauktos. Komanda, dėl kurios kaltės įvyko incidentas, baudžiama pralaimėjimu. Jei kyla 

labai rimtas incidentas, komanda gali būti pašalinama iš turnyro. 

2. Sportininkų dalyvavimo turnyre išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.  

3. Vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą. 

4. Organizatoriai neatsako už dalyvių nelaimingus atsitikimus, daiktinius ir materialinius 

nuostolius, atsiradusius prieš renginį, renginio metu ar po jų dėl dalyvių kaltės. Nelaimingų 

atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimas yra varžybų dalyvių atsakomybė. 

5. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 

informuojame, kad kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio 

organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir 

be atskiro sutikimo naudoti žiniasklaidos tikslams. 

6. Varžybų organizatoriai turi teisę keisti 2023 m. Vilniaus rajono stalo teniso čempionato datą 

ir vietą bei atšaukti varžybas. 


