
Lietuvos TB taurė – 2020 

KOMUNIKATAS NR.6 

Varžybų dienotvarkė 

1100  -Registracijos pradžia 

1100 – 1500 -Varžybų vietos įsirengimas 

1500  -Varžybų atidarymas 

1500 – 1700 -Instruktažas, techninė kontrolė, teisėjų skyrimas 

1700 – 1755 -Galutinis pasiruošimas varžyboms 

1755  -Šaukinių išdavimas 

1800 – 1930 -Varžybos 

1930 – 2000 -Ataskaitų pateikimas vyr.teisėjui 

2000 – 2030 -Teisėjavimas 

2100  -Varžybų uždarymas 
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