
Rudens Taurė
Mėgėjų ir PRO grupės

NUOSTATAI

Turnyrų tikslas
• Populiarinti stalo teniso sporto šaką;

• kelti žaidėjų meistriškumą.

Laikas, vieta, dalyviai

• Rudens Taurės varžybos vyks visą rudenį antradieniais bei ketvirtadieniais Vakarų stalo teniso 
akademijoje.

• Atvykimas į turnyrą iki 18:00 val. Prasinešus apie atvykimą telefonu, bet vėluojant, už kiekvieną 
20min vėlavimą, įskaičiuojamas pralaimėjimas prieš pirmus pogrupyje esančius žaidėjus.

• Varžybų pradžia 18:10 val.

• Antradieniais žaidžia PRO grupė (Gali dalyvauti TIK žaidėjai, turintys Lietuvos reitingą 
(išskirtiniais atvejais taikomos išimtys)).

• Ketvirtadieniais žaidžia Mėgėjų grupė (Gali dalyvauti žaidėjai neturintys reitingo arba kurių 
reitingas nėra aukštesnis nei 500).

Varžybų vykdymas

• Varžybose dalyvaujantys žaidėjai yra suskirstomi į pogrupius.

• Jeigu dalyvauja daugiau nei 20 žmonių, yra daromi keturi pogrupiai, jeigu mažiau, organizatoriai 
priima sprendimą dėl pogrupių skaičiaus.

• Jeigu varžybos organizuojamos trijuose arba keturiuose pogrupiuose, į pagrindinį finalą patenka po 
du žaidėjus.

• Jeigu varžybos organizuojuomos dviejuose pogrupiuose, į pagrindinį finalą patenka po tris žaidėjus.

• Dalyviai, nepatekę į pagrindinį finalą, sužaidžia su kitais, atitinkamai tokią pačia vietą užėmusiais 
grupėje žmonėmis ir taip išsiaiškina likusias vietas.

• Jeigu varžybose dalyvauja daugiau nei 26 žmonės, pogrupiuose susitikimai yra žaidžiami iš 3 setų 
iki 2 laimėtų, Finaliniai susitikimai bei susitikimai dėl vietų (persižaidimai) yra žaidžiami iš 5 setų 
iki 3 laimėtų.

• Jeigu varžybose dalyvauja mažiau nei 26 žmonės, visi susitikimai yra žaidžiami iš 5 setų iki 3 
laimėtų.

• Turnyruose leistinas dalyvių skaičius – 32.

• Gautų taškų skaičius priklauso nuo dalyvių skaičiaus. Jeigu turnyre dalyvavo 30 žmonių, už I-ąją 
vietą gausite 30 taškų, už II-ąją – 29 ir t.t.

Apdovanojimai

• Jeigu turnyre dalyvauja mažiau nei 20 žmonių, prizinis fondas yra dalijamas į 3 dalis, atitinkamai (I 
– 50%, II – 30%, III – 20 %).

• Jeigu turnyre dalyvauja daugiau nei 20 žmonių, Prizinis fondas yra dalijamas į 6 dalis, atitinkamai (I 
– 37%, II – 25%, III – 15 %, IV – 10%, V – 8%, VI – 5%).

• Po paskutinio Rudens turo, Varžybų nugalėtojams atiteks medaliai bei simboliniai prizai, o 
čempionui RUDENS TAURĖ.


