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2023 METŲ LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO  

ĮSTAIGŲ MOKINIŲ STALO TENISO FINALINIŲ VARŽYBŲ  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2023 metų Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių stalo teniso finalinių varžybų 

nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 2023 metų Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių stalo 

teniso finalinių varžybų tikslus, eigą, vykdytojus, finansavimą, varžybų laimėtojų nustatymo ir 

dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Finalinių varžybų organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras (toliau – Centras). 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas: 

3.1. skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus elgesio 

nuostatas. 

4. Uždaviniai: 

4.1. kuo daugiau mokinių įtraukti į aktyvią sportinę veiklą; 

4.2. ugdyti mokinių sportinį meistriškumą, sudaryti sąlygas jiems tobulėti; 

4.3. išsiaiškinti pajėgiausias Lietuvos profesinio mokymo įstaigų stalo teniso vaikinų ir 

merginų komandas. 

 

III. VARŽYBŲ DATA IR VIETA 

5. Finalinės varžybos vyks 2023 m. vasario 2 d. Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos 

stalo teniso salėje (Kauno g. 53, Jonava). Atvykimas į varžybas iki 10.00 val. 

 

IV. VARŽYBŲ VYKDYMAS, DALYVIAI 

6. Finalinėse varžybose dalyvauja šešių regionų profesinio mokymo įstaigų merginų ir 

vaikinų komandos, zoninių varžybų nugalėtojos.  

7. Žaidynėse gali dalyvauti 1998 metų gimimo ir jaunesni Lietuvos profesinio mokymo 

įstaigų mokiniai. 

8. Komandų sudėtis – 4 merginos ir 1 komandos vadovas, 4 vaikinai ir 1 komandos vadovas.  

9. Varžybų vykdymas: 

9.1. komandiniai susitikimai vykdomi rato sistema, žaidžiama iki pergalės (iki 3 laimėtų 

susitikimų iš 2 laimėtų setų); 

9.2. žaidžiama iš dviejų laimėtų setų; 

9.3. asmeninės varžybos vykdomos pagal pateiktas paraiškas; 

9.4. asmeninių varžybų vykdymo sistemą sudaro vyriausiasis teisėjas, atsižvelgdamas į 

dalyvių skaičių. 

 

V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

10. Komandinėse varžybose už tarpusavio komandinį laimėjimą skiriami 2 taškai, už 

pralaimėjimą – 1 taškas. 

11. Komandinėse ir asmeninėse varžybose vietos nustatomos pagal didžiausią komandos 

surinktų taškų sumą. Dviem komandoms (žaidėjams) surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė 

teikiama komandai, laimėjusiai tarpusavio susitikimą. Jeigu lygiai taškų surenka daugiau kaip dvi 
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komandos, aukštesnė vieta skiriama komandai, surinkusiai daugiau taškų tarpusavio susitikimuose. 

Jei ir ši suma lygi, atsižvelgiama į stalo teniso taisykles. 

12. Trys geriausiai pasirodžiusios komandos apdovanojamos Centro įsteigtomis taurėmis, 

medaliais ir diplomais. 

 

VI. DALYVIAI IR KOMANDŲ PRIĖMIMAS 

13. Komandų vadovai (mokytojai) finalinių varžybų teisėjų kolegijoms pateikia savo 

profesinio mokymo įstaigos vadovo patvirtintą ir sveikatos priežiūros specialisto vizuotą vardinę 

paraišką, kurioje nurodomas dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, tikslus Lietuvos profesinės 

mokymo įstaigos pavadinimas ir komandos vadovo (mokytojo) vardas, pavardė. Kartu pateikiami 

mokinių pažymėjimai su fotonuotraukomis, pasai arba asmens tapatybės kortelės. 

14. Komandų vadovai atsako už:  

14.1. dokumentacijos pateikimą teisėjų kolegijoms, jos tikslumą;  

14.2. dalyvių saugumą kelionės, varžybų metu; 

14.3. mokinių elgesį per varžybas ir laisvalaikio metu, taip pat už tvarką bendrabučiuose, 

kuriuose gyvens varžybų dalyviai. 

 

VII. FINANSAVIMAS 

15. Išlaidas, susijusias su komandų dalyvių, mokytojų ir komandos atstovų dalyvavimu 

varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija. 

16. Finalinių varžybų dalyvių apdovanojimų išlaidas, teisėjų ir medicinos personalo 

maistpinigius pagal galimybes apmoka Centras. 

 

____________________________ 

 

LMNŠC metodininkė Gintarė Kazlauskienė  

tel. 8 622 59942, el. paštas  gintare.kazlauskiene@lmnsc.lt 
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