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LIETUVOS STALO TENISO LYGOS NUOSTATAI 

2021 m. gegužės 29 d. 

Kaunas 

I SKYRIUS 

TIKSLAI 

1. Vadovaujantis 2021-05-17 bendradarbiavimo sutartimi (toliau Sutartimi) VŠĮ “Stalo 

teniso lyga” (toliau – STL) ir Lietuvos stalo teniso asociacija (toliau – LSTA), siekia:  

1.1. organizuoti ir vykdyti Lietuvos stalo teniso vyrų ir moterų komandinius čempionatus, 

išaiškinant stipriausias Lietuvos vyrų bei moterų stalo teniso komandas – Lietuvos stalo teniso 

komandinių pirmenybių nugalėtojus. STL ir LSTA organizuoja bei vykdo šiuos komandinius 

čempionatus: 

Lietuvos komandinis čempionatas – Aukščiausia moterų lyga; 

Lietuvos komandinis čempionatas – Pirma moterų lyga; 

Lietuvos komandinis čempionatas – Aukščiausia vyrų lyga; 

Lietuvos komandinis čempionatas – Pirma vyrų lyga; 

Lietuvos komandinis čempionatas – Antra vyrų lyga; 

Lietuvos komandinis čempionatas – Trečia vyrų lyga; 

Lietuvos komandinis čempionatas – Ketvirta vyrų lyga. 

1.2. plėtoti ir populiarinti stalo teniso sportą Lietuvoje, panaudoti jį kaip fizinio auklėjimo, 

sveikatos stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio įgyvendinimo priemonę, skatinti žmones lankytis stalo 

teniso varžybose ir patiems jį žaisti; 

1.3. organizuoti kokybiškus renginius, kurių sportinis ir pramoginis lygis maksimaliai 

patenkintų žiūrovų bei žaidėjų lūkesčius; 

1.4. formuoti teigiamą STL ir LSTA įvaizdį, siekiant, kad kuo daugiau informacijos pasiektų 

visuomenę. 

 

II SKYRIUS 

VADOVAVIMAS 

2. Lietuvos stalo teniso komandinių čempionatų organizatorius ir vykdytojas:  

2.1. Lietuvos stalo teniso komandinius čempionatus pagal bendradarbiavimo sutartį organizuoja 

LSTA ir STL.  

2.2. Lietuvos komandinio čempionato organizavimui vadovauja STL direktorius.  



2.3. Lietuvos komandinio čempionato nuostatus tvirtina STL direktorius bei LSTA prezidentas, 

vadovaujantis pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi. 

2.4. Lietuvos komandinio čempionato tvarkaraštį, suderintą su LSTA kalendoriumi, tvirtina 

STL direktorius. 

2.5. Už Lietuvos komandinio čempionato vykdymą atsako STL direktorius. 

 

III SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

3. Varžybų dalyviai, sąlygos, terminas: 

3.1. Lietuvos komandiniame čempionate dalyvaujančios komandos privalo laikytis šių nuostatų 

reikalavimų: 

3.1.1. Komandos registracija dalyvavimui Lietuvos komandiniame čempionate ir startinio 

mokesčio sumokėjimas yra faktinė aplinkybė, kuri patvirtina komandos ir jos narių laisvą apsisprendimą 

sutikti su STL nuostatų reikalavimais bei įsipareigojimą jų laikytis;   

3.1.2. 2021 - 2022 metų lygų sezono pradžia 2021-10-01, pabaiga 2022-05-31. Organizatoriai 

pasilieka teisę keisti varžybų datas; 

3.1.3. Varžybos vykdomos pagal galiojančias ITTF taisykles; 

3.1.4. Varžybose žaidžiama 3*** plastikiniais kamuoliukais. Žaidėjams turint skirtingus 

kamuoliukus, susitikimo kamuoliukas nustatomas burtų keliu; 

3.1.5. Visi susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų; 

3.1.6. Varžybos vykdomos tik arenose su mažiausiai 16 stalų;  

3.1.7. Komanda susitikimo metu privalo vilkėti vienodais sportiniais marškinėliais; 

3.1.8. Visi varžybų rezultatai pateikiami varžybų metu, realiu laiku, internetinėje svetainėje 

www.raudonajuoda.puslapiai.lt 

3.1.9. Visose varžybose bus skaičiuojamas LSTA reitingas, vadovaujantis LSTA nustatytais 

koeficientais; 

3.1.10. Visas komandos komandiruotės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija; 

3.1.11. Komanda atsisakiusi žaisti čempionate pagal pateiktą sąrašą yra išbraukiama, jos vietą 

užima žemesnės lygos geriausią reitingą turinti komanda (skaičiuojama 2021 m. sausio 1 d. trijų 

daugiausia komandoje taškų turinčių žaidėjų suma); 

3.1.12. Visos naujos komandos, norinčios dalyvauti Lietuvos komandiniame čempionate, 

pradeda nuo žemiausios lygos. Nauja komanda turi pateikti vardinę paraišką el. paštu 

staloteniso.lyga@gmail.com Stojamasis mokestis – 50 Eur (neįskaitant startinio mokesčio). STL 

pasilieka teisę riboti komandų skaičių žemiausiose lygose; 

3.1.13. Komandos vadovu privalo būti pilnametis asmuo; 

3.1.14. Užsiregistravusi komanda bei jos nariai sutinka, jog varžybų protokolai, nuotraukos ir 

filmuota medžiaga gali būti publikuojama socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje (spauda, televizija 

radijas), taip pat sutinka, jog jų asmens duomenys būtų naudojami varžybų rezultatų apdorojimo bei 

reitingo skaičiavimo tikslais. Už komandos narių supažindinimą su varžybų nuostatais atsakomybę 

prisiima registruojamos komandos vadovas; 

3.1.15. Varžybų dalyviams STL varžybų metu draudžiama naudoti agresyvius veiksmus; 

veiksmus, pavojingus kito varžybų dalyvio sveikatai; draudžiama grasinti, įžeidinėti, smurtauti kitų 

varžybų dalyvių (žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato teisėjų, darbuotojų, žiūrovų ir kitų 

asmenų) atžvilgiu; 

3.1.16. STL varžybų dalyviams (žaidėjams, treneriams, komandų atstovams, sekretoriato 

teisėjams, darbuotojas, žiūrovams ir kitiems asmenims) draudžiama skleisti tikrovės neatitinkančią 

informaciją socialiniuose tinkluose, ar kitose viešosios informacijos platinimo priemonėse. 

 

http://www.raudonajuoda.puslapiai.lt/
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IV SKYRIUS 

REGISTRACIJA, LICENCIJAVIMAS, STARTINIAI MOKESČIAI 

4. Kiekviena atitinkamoje lygoje norinti dalyvauti komanda turi: 

4.1. Užpildyti nustatytos formos registracijos anketą, kuri patalpinta  

www.raudonajuoda.puslapiai.lt  arba atsiųsti ją el. paštu staloteniso.lyga@gmail.com;  

4.2. Registracijos pradžia 2021-06-01; 

4.3. Registracijos formą privaloma pateikti iki 2021-08-31. Visi paraiškoje nurodyti duomenys 

turi būti užpildyti pilnai; 

4.4. Komandos pavadinimas negali būti ilgesnis nei 25 simboliai. Komanda gali keisti 

pavadinimą. Komandos pavadinimo keitimas sezono metu – 10 eur.;  

4.5. Komandą sudaro ne daugiau kaip 6 žaidėjai. Rekomenduojama į komandos sudėtį įtraukti 

ne mažiau kaip 4 žaidėjus;  

4.6. Komandoje gali žaisti skirtingų miestų, rajonų žaidėjai ir užsienio šalių sportininkai. 

Žaidėjas, sužaidęs bent vieną susitikimą kurioje nors komandoje, kitoje lygų komandoje tų pačių metų 

pirmenybėse žaisti negali; 

4.7. Užsieniečių sportininkų skaičius – neribojamas; 

4.8. Skatinant Lietuvos žaidėjų žaidimą lygoje, užsienio piliečiams taikomi papildomi 

mokesčiai: komandoje 1 žaidėjas – 50 eur., 2 žaidėjai – 300 eur., 3 žaidėjai – 500 eur. 

4.9. Žaidėjas, nežaidęs nė vieno susitikimo pirmame etape, negali žaisti sekančiuose etapuose; 

4.10. Komanda gali užregistruoti naują žaidėją su papildomu prašymu, tačiau ne vėliau nei 24 

val. iki varžybų pradžios; 

4.11. 2021-2022 m lygų sezono metu, komanda gali užregistruoti naują žaidėją iki 2022 sausio 

1d.;  

4.12. Iki registracijos pabaigos, t.y. iki 2021-08-31, komanda turi sumokėti 150 eurų startinį 

mokestį į STL sąskaitą pagal komandai išrašytą ir išsiųstą sąskaitą-faktūrą; 

4.13. Komanda, iki nurodyto termino nesumokėjusi startinio mokesčio, netenka galimybės žaisti 

šiose pirmenybėse ir yra išbraukiama iš komandų sąrašo. Jos vietą užima geriausią reitingą žemesnėje 

lygoje turinti komanda (žr. 3.1.11.); 

4.14. Komandinėse pirmenybėse gali dalyvauti tik galiojančią LSTA žaidėjo licenciją turintys 

žaidėjai;  

4.15. LSTA VK nustatyta licencijų kaina yra tokia: mokiniams - 8 Eur, suaugusiems - 15 Eur. 

Mokestis mokamas į Lietuvos stalo teniso asociacijos sąskaitą Nr. LT477044060007885837, AB SEB 

bankas, banko kodas Nr. 70440, įmonės kodas 190783878. 

 

V SKYRIUS 

TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS 

5. Vykdant Lietuvos stalo teniso lygų varžybas, taškai skaičiuojami tokia tvarka: 

5.1. Tiek vyrų, tiek moterų Aukščiausioje ir Pirmoje lygoje už komandinę pergalę skiriama – 2, 

pralaimėjimą – 1, o neatvykimą (nepriklausomai nuo priežasties) – 0 taškų;  

5.2. Vyrų antroje, trečioje ir ketvirtoje lygose,  komandai,  laimėjusiai susitikimą rezultatu 6-0, 

5-1, 4-2, skiriami 3 taškai. Lygiųjų atveju, t.y. rezultatui esant  3-3, abiems komandoms skiriama po 1 

tašką. Pralaimėjusiai komandai rezultatu 0-6, 1-5, 2-4, skiriama 0 taškų. Taip pat 0 taškų skiriama 

komandai už neatvykimą į varžybas (nepriklausomai nuo priežasties); 

5.3. Surinkus vienodai taškų 1 etape, pirmiausiai vertinamas tarpusavio komandų rezultatas. 

Esant lygiems rezultatams skaičiuojami tarpusavio setai. Esant lygiems setams skaičiuojami komandos 

narių asmeninių susitikimų taškai; 

mailto:staloteniso.lyga@gmail.com


5.4. Surinkus vienodai taškų po 2 etapo, pirmiausia vertinami abiejų komandų tarpusavio 

susitikimų rezultatai. Esant lygiam rezultatui skaičiuojami tarpusavio setai. Esant lygiems setų 

rezultatams skaičiuojami komandos narių asmeninių susitikimų taškai. 

 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMO TVARKA IR PINIGINIAI PRIZAI 

6. Lietuvos komandiniam čempionatui pasibaigus, varžybų organizatoriai apdovanoja 

komandas – prizininkes: 

6.1. Apdovanojimų ceremonijos metu dalyviai privalo būti su vienodais marškinėliais; 

6.2. Prizinę vietą lygoje užėmusiai komandai įteikiami ne daugiau nei 7 medaliai (juos gali gauti 

žaidėjai, treneris, rėmėjai). Medalius išsidalija pati komanda; 

6.3. Vyrų ir moterų čempionatų priziniai fondai sudaromi atsižvelgiant į lygose žaidžiančių 

komandų skaičių; 

6.4. Komandoms prizininkėms išmokami lentelėje nurodyti piniginiai prizai.  

 

 

VII SKYRIUS 

KOMANDŲ SKAIČIUS LIETUVOS KOMANDINIUOSE ČEMPIONATUOSE,  ŽAIDIMO 

SISTEMA, BURTŲ TRAUKIMO TVARKA, PRELIMINARŪS KOMANDŲ SĄRAŠAI  

7.1. Lietuvos komandinis čempionatas – Aukščiausia lyga 

7.1.1. Čempionate dalyvauja ir atskirai varžosi 12 vyrų ir 12 moterų komandų. 

Komandų sąrašas:  

 

Antra lyga Trečia lyga Ketvirta lyga

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Vyrai Vyrai

1 vieta 1500 eur 700 eur 700 eur 400 eur 500 eur 400 eur 350 eur

2 vieta 1000 eur 500 eur 500 eur 250 eur 300 eur 200 eur 200 eur

3 vieta 500 eur 300 eur 300 eur 150 eur 150 eur 100 eur 100 eur

Viso: 3000 eur 1500 eur 1500 eur 800 eur 950 eur 700 eur 650 eur

Bendras prizinis fondas: 9 100 eur

Aukščiausia lyga Pirma lyga

Nr. VYRAI MOTERYS

1 PSC ŠSTA (Panevėžys) VSTA-Ošanas (Klaipėda)

2 Vijurkas-1 (Mažeikiai) Vilniaus universitetas (Vilnius)

3 VSTA-PC"GULBĖ" (Klaipėda) Sostinė (Vilnius)

4 Rytas-2 (Vilkaviškis) Akmenės SC (Akmenė)

5 STK Topsas - VH odontologijos klinika (Kelmė) Virmebas (Utena)

6 Rytas-1 (Vilkaviškis) Draugystė (Kaunas)

7 Br. Balaišienės v. (Vilnius) Raudona Juoda (Kaunas)

8 N. Ž. - 1 (Vilnius) Pirmasis setas (Smalininkai)

9 SM Gaja - Topsas (Kaunas) SM Tauras (Vilnius)

10 STA Rudė-1/Bionorica (Šiauliai) Dubysa (Šiauliai)

11 Raudona Juoda (Kaunas) SM Tauras - 1 (Vilnius)

12 Širvintų STK (Širvintos) PSC ŠSTA (Panevėžys)



7.1.2. Susitikimai žaidžiami pagal sistemą: A-X, B-Y, C-Z, B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X, A-Y; 

7.1.3. Visi susitikimai žaidžiami kol viena iš komandų laimi 5 asmeninius susitikimus; 

7.1.4.  Komandinio susitikimo metu žaidžia 3 žaidėjai/(os); 

7.1.5. Varžybos susideda iš dviejų etapų. Viso 16 komandinių susitikimų; 

7.1.6. Pirmajame etape visos komandos susitinka tarpusavyje po vieną kartą. Visi pirmajame 

etape iškovoti taškai įskaitomi. Pirmajame etape, burtų keliu, nustatoma komandos pozicija lentelėje nuo 

1 iki 12. Toliau susitikimai vykdomi tokia tvarka:  

 

 

7.1.7. Po pirmojo etapo komandos, užėmusios 1-6 vietas, sudaro pirmą, o užėmusios 7-12 vietas 

– antrą finalines grupes po 6 komandas. Pradedamas antrasis etapas. Jis vykdomas tokia tvarka:  

 

 

7.1.8. Finalas. Komanda užėmusi 1 vietą gali pasirinkti su kuo žais pusfinalyje: 3 ar 4 vietą 

užėmusia komanda. 2 vietos komanda žais su likusia nepasirinkta komanda. Pusfinalyje laimėjusios 

komandos susitinka dėl 1-2 vietos, pralaimėjusios komandos dėl 3-4 vietos; 

7.1.9. Komanda užėmusi 12 vietą iškrenta į pirmą lyga. Komandos užėmusios 10-11 vietas 

žaidžia dėl išlikimo lygoje su komandomis, pirmoje lygoje užėmusiomis 2-3 vietas. Keturios komandos 

rato sistema išsiaiškina 1-4 vietas. 1-2 vieta žaidžia Aukščiausioje lygoje, 3-4 vieta žaidžia pirmoje 

lygoje.  

7.1.10. Komandos, laimėjusios 1-3 vietas, apdovanojamos taurėmis, medaliais ir piniginiais 

prizais. 

Aukščiausios lygos žaidimo schema 

 

Susitikimas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1-12 1-11 1-10 1-9 1-8 1-7 1-6 1-5 1-4 1-3 1-2

2-11 12-10 11-9 10-8 9-7 8-6 7-5 6-4 5-3 4-2 3-12

3-10 2-9 12-8 11-7 10-6 9-5 8-4 7-3 6-2 5-12 4-11

4-9 3-8 2-7 12-6 11-5 10-4 9-3 8-2 7-12 6-11 5-10

5-8 4-7 3-6 2-5 12-4 11-3 10-2 9-12 8-11 7-10 6-9

6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 12-2 11-12 10-11 9-10 8-9 7-8

Susitikimas: 12 13 14 15 16

1-6 1-5 1-4 1-3 1-2

2-5 6-4 5-3 4-2 3-5

3-4 2-3 6-2 5-6 4-6

1 X X

2 X X 1 v 

3 X 1-6 v. X 1-4 v.

4 X X 3*4

5 X X

6 X X 3*4 1 vieta

7 X

8 X X 2 v

9 X X

10 X 7-12 v. X

11 X X 3 vieta

12 X X

X

2 etapas

2,5 turo
Finalas

1 etapas

5,5 turo

6 komandos 

tarpusavyje žaidžia po 

1 kartą. Išaiškinamos 

1-6 vietos.

6 komandos 

tarpusavyje žaidžia po 

1 kartą. Išaiškinamos 

7-12 vietos

12 komandų žaidžia 

tarpusavyje po 1 kartą. 

Išaiškinamos 1-12 vietos



VIII SKYRIUS 

VARŽYBŲ LAIKAS, VIETA  

 

8.1. Atvykimas į varžybas 10.00 val.; 

8.2. Burtų traukimas 30 min. prieš susitikimą, nepateikus užpildyto lapelio 20 min. prieš 

varžybų pradžią ar neatvykus į burtų traukimą komandos žaidėjai parenkami pagal registracijos metu 

išdėstytą žaidėjų eiliškumo tvarką; 

8.3. Varžybų pradžia 11.00 val.; 

8.4. Kiekvieno turo varžybų vieta pateikta žemiau esančioje lentelėje*: 

 

 

*Vietos gali būti keičiamos 

 

IX SKYRIUS 

TEISĖJAVIMAS VARŽYBOSE, TEISĖJŲ DARBO APMOKĖJIMAS 

9. Varžybose teisėjaujama sekančia tvarka:  

9.1. STL užtikrina sklandų sekretoriato darbą, burtų traukimą, savalaikį rezultatų pateikimą, 

visose Lietuvos stalo teniso komandinėse varžybose;  

9.2. Vyrų ir moterų Aukščiausios lygos varžybose (pagal STL prašymą nurodant teisėjų 

skaičių), prie stalų teisėjauja LSTA paskirti varžybų teisėjai, kuriems STL apmoka už darbą pagal atskirą 

neviešinamą susitarimą tarp STL ir LSTA; 

9.3. Visose kitose lygose prie stalų teisėjauja laisvi komandos žaidėjai arba komandos atsivežtas 

teisėjas. Komandai atsisakius teisėjauti arba neturint teisėjo skiriama – 50 eurų bauda.;  

9.4. Turo vyr. teisėjas vienu metu gali iškviesti du tos pačios komandos žaidėjus žaisti prie 

dviejų stalų; 

9.5. Užpildytą protokolą su komandų atstovų parašais laimėjusi komanda pristato varžybų 

sekretoriui;  

9.6. Žaidėjas sužaidęs vieną susitikimą turi teisę ilsėtis ne ilgiau kaip 5 minutes; 

9.7. Vyriausiasis varžybų dienos teisėjas tą pačią dieną negali žaisti varžybose; 

9.8. Vyriausiasis varžybų dienos teisėjas turi teisę įspėti žaidėją parodydamas jam geltoną 

kortelę. Pasikartojančių pažeidimų atveju, jis taip pat gali skirti tašką pažeidėjo oponentui, rodant 

pažeidėjui geltoną ir raudoną korteles tuo pačiu metu. Taip pat vyr. teisėjas turi teisę pašalinti žaidėją iš 

varžybų už pasikartojančius nusižengimus; 

9.9. Vyriausiasis varžybų teisėjas pateikią trumpą ataskaitą apie nusižengimus ir varžybų eigą; 

2021.10.09 1 turas Rietavo arena Daržų g. 1

2021.10.23 2 turas Vilkaviškio arena Vienybės g. 63a

2021.11.20 3 turas Prienų arena Pramonės g. 20

2021.12.12 4 turas Rietavo arena Daržų g. 1

2022.01.15 5 turas Vilkaviškio arena Vienybės g. 63a

2022.02.13 6 turas Kelmės arena J. Janonio g. 11F-1

2022.03.12 7 turas Kelmės arena J. Janonio g. 11F-1

2022.04.09 8 turas Rietavo arena Daržų g. 1

2022.04.23 Finalas ???



9.10. Varžybų metu sportininkas yra pats atsakingas už savo sveikatos būklę. 

 

X SKYRIUS 

SANKCIJOS UŽ NUOSTATŲ PAŽEIDIMUS, GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

10.1. Komanda registruodamasi varžyboms įsipareigoja laikytis varžybų organizatorių 

reikalavimų bei solidariai atsako už komandos narių veiksmus. 

10.2. Komandai gavus baudą, bet jos nesumokėjus, ji praranda galimybę žaisti sekančiuose 

turuose iki bauda bus sumokėta. Atsisakius dalyvauti varžybose dėl paskirtos baudos, startinis mokestis 

negrąžinamas. Komanda nesumokėjusi baudos negali startuoti kitų metų sezone ir žaidėjai negali būti 

registruojami į kitas komandas. 

10.3.Varžybų organizatoriai už varžybų nuostatų pažeidimus turi teisę taikyti šias drausminio 

poveikio priemones: 

10.3.1. Neatvykus komandai į turą skiriama 50 eurų bauda; 

10.3.2. Žaidimo dieną komandoje privalo dalyvauti ne mažiau kaip 2 nariai, tačiau už vieno 

nario nebuvimą komandai bus skirta 30 eurų bauda; 

10.3.3. Komanda privalo žaisti vienodais marškinėliais. Neturint vienodos aprangos komandai 

leidžiama dalyvauti varžybose skiriant 30 eurų bauda; 

10.3.4. Už nesportišką elgesį iš varžybų pašalinto žaidėjo komandai skiriama 50 eurų bauda; 

10.3.5. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę už šių Nuostatų 3.1.15, 3.1.16 punktų pažeidimus, 

savo nuožiūra, šalinti komandą ar atskirus jos narius iš organizuojamų varžybų neribotam terminui. 

10.4. STL skiriamos drausminės sankcijos negali viršyti nustatytų ribų; 

10.5. Organizacinius ar varžybų metu kilusius klausimus (ginčus) sprendžia STL bei skiria 

nuostatuose numatytas drausminio poveikio priemones; 

10.6. Skundo ar protesto pateikimo vienkartinis mokestis yra 30 eurų, kurie įmokami pateikiant 

skundą ar protestą į STL sąskaitą LT074010051005530822. Mokestis grąžinamas, jei skundas ar 

protestas patenkinamas. Toks skundas ar protestas turi būti pateiktas raštu arba el. paštu 

staloteniso.lyga@gmail.com per 24 h; 

10.7. STL apie skundo, protesto nagrinėjimo rezultatus bei priimtą sprendimą, ne vėliau kaip 

per 30 kalendorinių dienų raštu informuoja pareiškėją. Pareiškėjui nusprendus, kad jo skundas ar 

protestas išnagrinėtas netinkamai ar priimtas netinkamas sprendimas jį išnagrinėjus, pastarasis turi teisę 

ginti savo poziciją Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

  

 

 

VŠĮ „Stalo teniso lyga“ 

 

 

 

Suderinta: LSTA Teisėjų kolegijos pirmininkas G.Gataveckas 

      LSTA Trenerių tarybos pirmininkas V.Frizel  
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