
 
 
 

 
 

 
 

 
 

STALO TENISO IR TENISO TURNYRO 

„TENISO DIENOS“ NUOSTATAI 
 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Populiarinti stalo bei lauko teniso sporto šakas ir aktyvią fizinę veiklą tarp Kauno 

technologijos universiteto (toliau – Universitetas) bendruomenės narių. 

2. Siekti bendradarbiavimo tarp fakultetų ir jų darbuotojų bei studentų. 

3. Didinti studentų užimtumą per fizinį aktyvumą. 

4. Išsiaiškinti geriausiai stalo ir lauko tenisą žaidžiančius Universiteto bendruomenės narius. 

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

5. Turnyro organizatorius – KTU Sporto ir sveikatingumo centras. 

6. Vykdomos stalo teniso ir teniso sporto šakų varžybos.  

7. Stalo teniso varžybos vyks dvejose atskirose grupėse (moterys ir vyrai). Vykdomos tik 

asmeninės varžybos. 

8. Stalo teniso varžybų taisyklės vykdomos pagal oficialias Tarptautines stalo teniso 

taisykles.  

9. Teniso varžybos vyks dvejose atskirose grupėse (mišrios poros ir vienetai). Varžybų 

vykdymo sąlygos priklausys nuo dalyvaujančių skaičiaus.  

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

10. Turnyro varžybos vyks 2022 m. gruodžio 7 ir 8 dienomis. Stalo teniso varžybos vyks 2022 

m. gruodžio 7 d., lauko teniso varžybos vyks 2022 m. gruodžio 8 d.  

11. Varžybų vieta - Angarinė sporto salė, Radvilėnų pl. 19, Kaunas.  

12. Varžybų pradžia - 17:00 val. (numatoma pabaiga 20:00 val.) *Tvarkaraštis yra 

preliminarus ir gali keistis.  

13. Galutinis varžybų tvarkaraštis bus paskelbtas likus 2 dienoms iki turnyro. 

  



 
 
 

 
 

 
 

 
 

IV. DALYVIAI 

 

9. Turnyre gali dalyvauti tik Universiteto bendruomenės nariai: akademiniai ir neakademiniai 

darbuotojai, studentai ir alumnai, užsiregistravę ir susipažinę su turnyro nuostatais. 

10. Visi dalyviai renginyje dalyvauja savanoriškai, prisiima visą su dalyvavimu varžybose 

susijusią (įskaitant su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to 

nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų. 

11. Turnyre gali dalyvauti vyrai ir moterys esantys ne aukštesnėje nei 500 - toje LSTA ir LTS 

reitingo vietoje, bei visi neturintys reitingo. 

 

V. REGISTRACIJA IR APRIBOJIMAI 

 

12. Vykdoma tik išankstinė registracija internetu https://forms.gle/btmbsqjudnE8eRhk9 arba 

el. paštu: sporto.centras@ktu.lt.  

13. Dalyvių registracija vyksta iki lapkričio 30 dienos 15 val. Kiekvienoje grupėje gali 

dalyvauti daugiausiai po 36 žmones.  

14. Registracija patvirtinama el. paštu ne vėliau kaip 2 dienos po registracijos termino 

pabaigos.  

15. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas varžybose yra susijęs 

su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs 

sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo 

reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos 

būklės pažymą. Kilus įtarimams dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams 

paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą varžybose ir pasikonsultuoti su 

gydytoju. 

16. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai 

ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, 

sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka tik dalyviui, 

išskyrus įstatymų numatytas išimtis. 
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VI. APDOVANOJIMAI 

 

17. Apdovanojimai:  

     17.1. Stalo teniso varžybos – pirmos trys prizinės vietos vyrų ir moterų kategorijose.  

     17.2. Teniso varžybos – pirmos trys prizinės vietos mišrių porų ir vieneto grupėse. 

18. Varžybų prizininkai bus apdovanojami medaliais ir/arba taurėmis bei Sporto ir 

sveikatingumo centro suvenyrais.  

 

VII. INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 

19. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą internetiniame 

puslapyje adresu http://www.sportas.ktu.edu ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo 

interesu – varžybų organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais: 

21.1. Vardas, pavardė, padalinys, statusas (akademinis ar neakademinis darbuotojas, 

studentas, alumnas), el. pašto adresas, lytis, pasirinkta sporto šaka, varžybų kategorija 

(mišrių porų arba vienetų), rezultatas, užimta vieta grupėje tvarkomi informavimo ir 

varžybų organizavimo tikslais: registracijai, prekių ir paslaugų pirkimui, aktualiai 

informacijai apie varžybas išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams 

parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama varžybose. Šiuos duomenis Sporto ir 

sveikatingumo centras saugos nuo 1 dienos iki 2 mėnesių po renginio pabaigos. Dalyvis 

turi teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų saugojimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti 

informavęs el. pašto adresu sporto.centras@ktu.lt. Prašymo techninis įgyvendinimas gali 

būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.; 

20. Registruodamasis dalyvis turi teisę pasirinkti, ar sutinka registracijoje nurodytu el. paštu 

gauti nuorodą į apklausą po turnyro, siekiant įvertinti varžybų kokybę ir sužinoti dalyvių 

atsiliepimus. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti šio savo pasirinkimo. Šią teisę dalyvis 

gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu sporto.centras@ktu.lt. Prašymo techninis 

įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d. 

21. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, el. paštą, pasiektus rezultatus (užimtą vietą) yra 

viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.sportas.ktu.edu ir Sporto ir 

sveikatingumo centro socialinių tinklų paskyrose. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, 

registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų 

viešai skelbiami internetinėje erdvėje. 

22. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad turnyro organizatoriai visas 

varžybų metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą naudotų rinkodaros tikslais, 

pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt. 

23. Dalyvio duomenys saugomi 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti turnyre 

dienos. 

http://www.sportas.ktu.edu/
mailto:sporto.centras@ktu.lt
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24. Dalyvis turi teisę prašyti, kad Sporto ir sveikatingumo centras leistų susipažinti su dalyvio 

asmens duomenimis ir juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Turnyro organizatoriai pasilieka teisę, atsižvelgę į dalyvaujančiųjų renginyje skaičių, keisti 

nuostatus. 

26. Organizatoriai pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvius ar neleisti jiems startuoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Turnyro organizavimo klausimais kreiptis į Laisvalaikio sporto ir sveikatingumo koordinatorę Miglę Kurgonaitę 

el. paštu migle.kurgonaite@ktu.lt arba tel. nr. +370 682 10059.  
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