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2017 metų Akmenės rajono šeimų stalo teniso pirmenybių, skirtų mokytojui-

treneriui Antanui Karveliui atminti  
 

N U O S T A T A I 
1. Tikslai ir uždaviniai. 

Varžybos rengiamos tikslu plėtoti masinį stalo tenisą Akmenės rajone, ugdyti sportinį bendravimą tarp tėvų ir 

vaikų šeimose bei tetų, dėdžių, pusbrolių, pusseserių, senelių ir t.t. 

 

2. Vadovavimas varžyboms. 

Varžyboms vadovauja ir jas vykdo vyr. teisėjas: K. Barauskas, vyr. sekretorius: L. Avelienė bei STK 

„Mažoji raketė” klubo nariai.  

 

3. Varžybų vieta ir laikas.  

Varžybos vyks 2017 m. balandžio 15 dieną (šeštadienį), Naujosios Akmenės progimnazijos sporto salėje 

(V.Kudirkos g. 11). Dalyvių registravimas iki 10.00 val., varžybų pradžia 10.30 val.  

 

4. Dalyviai. 

Šeimų pirmenybių dalyviai - šeimos nariai, kurių amžius ir skaičius (ne mažiau 2 narių) neribojami. Šeimos 

komandą gali atstovauti seneliai, jų vaikai, vaikaičiai, žentai ir marčios (užbaigta piramidė), arba, pvz., du 

broliai su savo šeimomis (nutraukta piramidė), arba bet kuris kitas derinys (senelis su vaikaičiu, tėvas su 

dukra ir t.t.), kuris įrodo giminystės ryšį. 

 

5. Varžybų vykdymo sistema ir nugalėtojų nustatymas. 

Pagrindinis šeimų komandinių varžybų principas - dalyviai žaidžia savo amžiaus grupės asmeniniame 

turnyre ir pagal užimtas vietas gauna taškus. Taškų suma nulemia šeimos komandinę vietą. Paliekama 

galimybė apjungti kelių grupių žaidėjus, atsižvelgiant į dalyvių skaičių, meistriškumą ir kt. Taškai 

skaičiuojami pagal iškovotas vietas, atsižvelgiant į dalyvio amžiaus grupę. 

Amžiaus grupės:  

Moksleivių – iki 11 m. (2006 m. g. ir j.), 12-14 m. (2003-2005 m. g.), 15-18 m. (1999-2002 m. g.).  

Suaugusiųjų - 19-39 m. (1998-1978 m.).  

Senjorų - 40-59 m. (1977-1958 m. g.), 60 m. ir vyresni (1957 m. ir vyresni).  

Mėgėjų – amžius neribojamas. 

Pirmos vietos laimėtojas gauna taškų skaičių “n“, kuris atitinka skaitlingiausios amžiaus grupės narių skaičių; 

užėmęs(-usi) antrą vietą gauna “n-1“ tšk. ir t.t. Dviem ir daugiau šeimų surinkus vienodą taškų skaičių, 

pirmenybė teikiama tokia tvarka: pagal didesnį aukštesnių vietų skaičių; pagal aukštesnį LSTA reitingą 

turinčią šeimą. Kad skatinti ir mažas (pvz., 2 dalyvių) šeimas, šeimų – komandų vietos nustatomos pagal dvi 

įskaitas: 1 - pagal šeimos narių taškų sumą, 2 - pagal šeimos meistriškumo rodiklį (šeimos taškų sumą 

dalinant iš šeimos narių skaičiaus).  

 

6. Dalyvių priėmimo sąlygos. 

Dalyviai patys atsako už savo sveikatos būklę bei saugumą kelionės ir varžybų metu.  

 

7. Nugalėtojų apdovanojimas. 



Kiekvienos amžiaus grupės asmeninių varžybų 1 vietos laimėtojai bus apdovanoti taure, 2-3 vietų laimėtojai 

medaliu.  

Komandinėse varžybose bus apdovanotos dviejų kategorijų šeimos: 

1. “Gausi ir žaidžianti stalo tenisininkų šeima“ – nugalėtojų komandos nariai bus apdovanoti taure, 

medaliu ir diplomu, o 2-3 vietų laimėtojai medaliu.  

2. „Pajėgiausia stalo tenisininkų šeima“ - nugalėtojų komandos nariai bus apdovanoti taure ir medaliu.  

Taip pat atminimo medaliu bus paskatinti jauniausias ir vyriausias varžybų dalyviai. 
 

 

Informacija:  

Akmenės rajono sporto centro                                   Akmenės rajono stalo teniso klubo 

Stalo teniso treneris Kęstutis Barauskas                    „Mažoji raketė” pirmininkė Loreta Avelienė 

Mob. 8-684-11558                                                     Mob. (8~685) – 62859 arba (8 611) - 47661 

El. p.: k.barauskas@gmail.com                                 El. p.: loreta.bruze@gmail.com 
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