
LIETUVOS  STALO  TENISO  ASOCIACIJA

2013 m. VII lygos vyrų komandinių pirmenybių

Finalinio turo įvyksiančio 2013 03 30 d. 11val.

T V A R K A R A Š T I S
Dėl 1 – 8 vietų (I - II vietos zonose)

„Sporto centras“ (Akmenė), STK :Topsas“- 3 (Kelmė), Sporto mokykla (Šilutė), „Kuršis“ (Kl),

„Pluoštas“ (K), JSO „Danielius“ (K), „Ž.Augusto“- 1 (V) ir „Riešė-Cesta “ (V)

žaidžia Kaune, Partizanų g. 180  Atsakingas A.Garkauskas tel. 8 683 12779

Dėl 9 – 16 vietų (III - IV vietos zonose)

„Gelžė“ (Telšiai), „Džeirana“ (Raseiniai), „Taika“ (Salantai), SK „Greitukai“ (Rietavas),

„Dextera“- 2 (K), X-Line (Kaišiadorių r.), „Gandras“ (V) ir NŽ klubas – 1 (V)

žaidžia Rietave L.Ivinskio g-ja.  Atsakingas A.Černeckis tel. 8 650 91953

Dėl  17 – 24 vietų (V-VI vietos zonose)

„Mažoji raketė “ 2 (Akmenė), „Žaibas“- 1 (Kuršėnai), „Savas“ (Tauragė), „Baltija“ (Kl),.
„Perkūnas“ (P), „Guolis“ (Biržai), SM „Tauras-Mažoji raketė“ (V) ir „Riešė“– 2 (V)

žaidžia Panevėžyje Elektros 11. Atsakingas S.Stašys tel. 8 699 95032

Dėl  25 – 32 vietų (VII-VIII vietos zonose)

„Medūnė“ (Telšiai), J.Graičiūno g-ja (Kelmė), „Viešvilė“ (Jurbarko r.), „Laneda NLN“ (Kl),

“Rytas”- 6 (Vilkaviškis), “Seira” (Alytus), NŽ klubas - 2 (V) ir SM „Varėnė“ (Varėna)

žaidžia Vilkaviškyje, S.Neries 88 Atsakingas V.Kairys

Dėl 33 – 40 vietų (IX-X vietos zonose)

„Sidabra“- 4 (Joniškis), SM “Pakražantis” (Kelmės r.), STK “Raseiniai” (Raseiniai), VM “Wood“
(Tauragė), (V), „Spinlogos“ (K), „Garliava“- 2 (Kauno r.), „Inžinerija“ (V) ir „Ž.Augusto“ – 2 (V)

žaidžia Raseiniuose Kalnų g. 15a Atsakingas V.Barevičius tel. 8 612 53369

Dėl 41 – 47 vietų (XI-XII vietos zonose)

SRC – 2 (Telšiai), „Saulės žaibai“ (Joniškis), „Šermukšnis“ (Kl), „Medvėgalis“ II (Laukuva),
„Varniai“ (K), „Raudona - Juoda“ m-la (K), „Eišiškės“ (Šalčininkų raj.)

žaidžia Joniškyje „Saulės“ mokykloje, Livonijos 6. Atsakingas Ro.Franckaitis

Dėl 48 – 49 vietų (XIII vietos zonose)

„Žemės ūkio mokykla“ (Joniškis) ir “Topsas” (Salantai)

žaidžia Joniškyje „Saulės“ mokykloje, Livonijos 6. Atsakingas Ro.Franckaitis

Atsakingi asmenys tuoj pat po varžybų praneša telefonu rezultatus ir du susitikimų protokolus ir tikslų dalyvių sąrašą išsiunčia

lygos Vyr .teisėjui R.Franckaičiui (Knygnešių 8, LT-84103 Joniškis, tel./faks. 8-426-51345 d.,  mob. 8-610-43998).
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