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XXIX Tarptautinių Joniškio Stalo teniso klubo “Sidabra” taurės varžybų 

skirtų atkurtai Lietuvai 100 metų pažymėti 
 

N U O S T A T A I 
 

1.Tikslai ir uždaviniai. 

Populiarinti stalo teniso žaidimą  Joniškio krašte,  kelti klubo ir rajono žaidėjų meistriškumą. 

2.Vadovavimas varžyboms. 

Varžyboms vadovauja ir jas vykdo STK “Sidabra” su pakviesta teisėjų kolegija. 

3.Dalyviai. 

Į turnyrą kviečiami dalyvauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Mažeikių, Biržų, Rokiškio, Birštono, 

Kelmės, Radviliškio, Šilutės, Telšių, Laukuvos, Panevėžio, Plungės, Jurbarko, Akmenės, Kėdainių, Utenos 

ir kitų miestų žaidėjai bei Latvijos (Rygos, Bauskės, Dobelės ir Mazsalacos) stalo tenisininkai. Numatoma, 

kad turnyre dalyvaus nemažiau kaip 12 vyrų ir 10 moterų komandų. Komandos sudėtis po 3 žaidėjus (jas). 

4.Varžybų vieta ir laikas. 

Turnyras vyks 2018 m. rugsėjo 8-9 dienomis Joniškio „Saulės“ mokykloje (Livonijos g. 6). Varžybų 

dalyvių registracija 10.00–10.30, atidarymas 11.00, o varžybų pradžia šeštadienį 11.15 val., o sekmadienį 10 

val. 

5.Varžybų vykdymo sistema. 

 Komandinės varžybos  vykdomos komandas išskirstant į du arba (keturis, jei bus daugiau kaip 12 

komandų) pogrupius. Po to, pirmo pogrupio nugalėtojai žaidžia su antro pogrupio nugalėtojais dėl I-os 

vietos ir t.t. Jei bus keturi pogrupiai, tai 8 komandos dėl I-os vietos varžysis olimpine sistema išaiškinant 

pirmas keturias vietas. Komandiniai susitikimai žaidžiami iki pergalės, kol viena komanda laimi 3 taškus 

pagal tokią sistemą: 1.A – X; 2.B – Y; 3.C – Z; 4.A – Y; ir 5.B – X. Asmeninėse varžybose iš pradžių 

dalyviai bus suskirstomi į 12-16 pogrupių.. Pogrupio pirmų ir antrų vietų laimėtojai toliau žaidžia 

finaliniame 16, 24, ar 32-uke (atsižvelgiant į dalyvių skaičių) vieno (ar dviejų) minuso sistema su visų vietų 

išaiškinimu. Kiti dalyviai varžysis paguodos turnyre, žaisdami tik vieno minuso sistema.   

6.Nugalėtojų apdovanojimas. 

Žaidėjai vienetų varžybose užėmę 1-3 vietas bus apdovanojami diplomais, medaliais ir asmeninėmis 

dovanomis. Komandinio turnyro nugalėtojai bus apdovanojami taurėmis, medaliais ir diplomais, o II, ir III 

vietų laimėtojams bus įteikti medaliai ir diplomai. 

7.Dalyvių priėmimo sąlygos. 

Visas išlaidas susijusias su dalyvavimu varžybose dengia komandiruojanti organizacija. Apie komandų 

atvykimą ir vardinį dalyvių sąrašą būtina pranešti iki rugsėjo mėn. 5 d. Startinis dalyvio mokestis 

suaugusiems 5 eurai, o moksleiviams.2 eurai, kuris bus panaudotas varžybų organizacinėms išlaidoms 

padengti. 

 

Organizacinis komitetas                                                                                            

STK “Sidabra” 

 

Informacija: Romualdas Franckaitis, Mob. 8-610-43998; El. p. rfranckaitis@gmail.com 
Užsisakyti nakvynei tel. 8-426-51345 arba 8-616-97515  


