Žemaitijos regiono asmeninės vaikų pirmenybės
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti stalo tenisą Žemaitijos regionų gyventojų tarpe;
2. Skatinti fizinį vaikų aktyvumą;
3. Kelti stalo tenisininkų sportinio meistriškumo lygį;
4. Plėtoti draugiškus ryšius tarp stalo teniso klubų.

VYKDYMO SISTEMA
Šios varžybos bus vykdomos etapais – turais. Iš viso vyks 4 turai. Kiekvieno turo metu dalyviai už
užimtas vietas gaus taškus. Kiekvieno turo metu varžybų prizininkai bus apdovanoti. Po paskutinio turo
bus sumuojami rezultatai ir vertinami kiekvieno žaidėjo 3-jų geriausių turų rezultatai. Geriausi visų turų
žaidėjai bus apdovanoti paskutinio turo metu.
Kiekviename etape varžybų dalyviai žais dviejų minusų sistema su visų vietų išaiškinimu. Varžybų sistema
gali keistis, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
Po kiekvieno turo, rezultatai skelbiami internetiniame puslapyje www.vsta.lt, Facebook paskyroje “Vakarų stalo
teniso akademija”
VARŽYBŲ DALYVIAI
Berniukai 2009 m. gim. ir jaunesni
Berniukai 2005 – 2009 m. gim.
Mergaitės 2009 m. gim. ir jaunesnės
Mergaitės 2005 - 2009 m. gim.
Dalyviai gali žaisti tik vienoje amžiaus grupėje. Jeigu dalyvis nori, jis gali žaisti vyresnėje grupėje

VARŽYBŲ VIETA
„Vakarų stalo teniso akademija“, adresu Taikos pr. 70, Klaipėda.

VARŽYBŲ DATOS
I TURAS – 2019 m. Gruodžio 14 d.;
II TURAS – 2020 m. Sausio __ d.;
III TURAS – 2020 m. Vasario __ d.;
IV TURAS – 2020 m. Kovo __ d.
*organizatoriai pasilieka teisę koreguoti varžybų datas sezono eigoje, todėl prieš kiekvienas varžybas
būtinai pasitikrink varžybų datą www.vsta.lt.
TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA
1v - 100 tšk., toliau mažėja kas 6 taškus: 2v - 94 tšk., 3v - 88 tšk., 4v - 82 tšk., 5v - 76 tšk., 6v - 70 tšk.,
7v - 67 tšk, toliau mažėja kas 3 taškus: 8v – 64 tšk, 9v – 61 tšk, 10v – 58 tšk, 11v – 55 tšk, 12v - 52 tšk.
13v - 50 tšk., toliau mažėja kas 2 taškus: 14v – 48 tšk, 15v – 46 tšk, 16v – 44 tšk, 17v – 42 tšk, 18v – 40 tšk, 19v
– 38 tšk, 20v - 36tšk.
21v - 35 tšk. toliau mažėja kas 1 tašką iki 32v.
Jeigu susumavus rezultatus dalyviai surinks vienodą taškų sumą, tai aukštesnę vietą užims tas, kuris turės daugiau
„aukštesnių“ vietų.

VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS
10:00 – 10:30 atvykimas ir registracija, apšilimas;
10:30 – 11:00 burtų traukimas, varžybos;
Iš karto po varžybų – apdovanojimai.

*tvarkaraštis galioja visiems 4 etapams. Apie galimus pasikeitimus informuojame internetiniame puslapyje, todėl
prieš kiekvieną etapą pasitikrinkite www.vsta.lt.

APDOVANOJIMAI
Visuose etapuose I - III vietų nugalėtojai apdovanojami taurėmis. Finalinių varžybų metu, susumavus viso
sezono rezultatus žaidėjai apdovanojami taurėmis, medaliais ir vertingais prizais.

PAPILDOMOS SĄLYGOS
Dalyvio startinis mokestis 6 Eur.

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
Registruotis reikia internetu
www.vsta.lt
Jei kils klausimų:
Tel.: +370 61688310 Silverijus
El. paštas – info@vsta.lt

