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N U O S T A T A I 
I. Bendroji dalis 
1. Varžybos vykdomos 2018m. spalio – 2019m. kovo mėn.  
2.  Dalyvauja 9 komandų grupė: Rokiškio, Biržų , Zarasų 2, Utenos 3, Ukmergės , Visagino   rajonų. Vykdoma 
ratų sistema. (Kiekviena komanda susitiks su kiekviena). Komandos susitinka po vieną kartą. 
3. Vardinėse paraiškose nurodoma: komandos pavadinimas, vietovė, žaidėjų vardai ir pavardės, gimimo datos, 
komandos vadovas, jo adresas, telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, sporto salės, kurioje galėtų vykti 
varžybos (reikalingi ne mažiau kaip 4 stalai), adresas. 
4. Varžybų pradžia turuose siūloma: 18.30 val. 
II. VADOVAVIMAS VARŽYBOMS 
5. Komandų vadovai atsakingi už varžybų pravedimą ir rezultatų pateikimą organizatoriams: Saulius Šližys (8 686 
22844), Virginija Liškauskienė ( 8 611 22853 ).  
 
6. Varžybų nuostatai, kalendorius ir rezultatai bus talpinami:  
 Utenos sporto centro tinklalapyje: https://www.sportas.utena.lm.lt 
 Rokiškio stalo teniso klubo tinklapyje : http://www.rokis.lt/news.php   
 
III. DALYVIAI 
7. Varžybose leidžiama dalyvauti Rokiškio, Biržų, Zarasų, Utenos, Ignalinos, Ukmergės  rajonuose  gyvenantiems 
žaidėjams. Komandos sudėtis – 4-6 žaidėjai. 
8. Varžybų dalyviai patys atsakingi už savo sveikatą. 
9. Žaidėjas, sužaidęs bent vieną susitikimą kurioje nors komandoje, kitoje lygų komandoje tų pačių metų 
pirmenybėse žaisti negali. Komandą gali atstovauti tik paraiškoje užregistruoti žaidėjai. Naują žaidėją galima 
įregistruoti ne vėliau 1d. prieš varžybas. 
 
IV. VARŽYBŲ SISTEMA 
 
10. Komandiniame susitikime žaidžiami 16 vienetų susitikimai (kiekvienas žaidėjas susitinka su visais keturiais 
kitos komandos žaidėjais) ir 2 dvejetų susitikimai. Sužaidus du ratus vienetų susitikimų, žaidžiami dvejetai, vėliau 
– du ratai vienetų susitikimų. Vienetų ir dvejetų susitikimai žaidžiami iš trijų laimėtų setų. Laimėjus vienetų 
susitikimą, komandai pelnomi 2 taškai, laimėjus dvejetų susitikimą, komandai pelnomi 3 taškai. 
  Už pergalę komandai įrašomi 3 taškai, lygiosios – 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą (iš 
anksto nepranešus) – 0 taškų. 
 
11. Komanda dėl svarbių priežasčių negalinti sužaisti susitikimo, numatyto pagal tvarkaraštį, susitarusi su kitos 
komandos vadovu gali varžybas nukelti į kitą datą, bet turi sužaisti ne vėliau 7d. Įvykus nenumatytoms 
aplinkybėms, varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų tvarką. 
12. 2018 m. turų datos: spalio 04d, spalio 24d., lapkričio 14d., gruodžio 05d. 2019m. turų datos bus paskelbtos 
gruodžio mėn. 
13. Po įvykusių varžybų (per 1 dieną) komandos vadovas privalo pateikti informaciją: varžybų protokolus 
elektroniniu paštu: virginija@verslobarometras.lt  
 
V. APDOVANOJIMAI 
14.  Varžybų nugalėtojų, II ir III vietų laimėtojų komandos apdovanojamos taurėmis, medaliais (5 žaidėjai ir 
komandos vadovas). 
Prizais arba asmeninėmis dovanomis apdovanojami geriausi žaidėjai. 


