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STALO TENISO TEISĖJAS 
 

         Tai asmuo, kuris pastoviai teisėjauja įvairaus rango varžybose, turi reikiamą 
teisėjo kvalifikaciją, arba siekia ją įgyti. 
 

Varžybose teisėjaujantis teisėjas privalo: 
 

- gerai žinoti ir griežtai vadovautis stalo teniso taisyklių reikalavimais; 
- būti mandagiu, korektišku su savo kolegomis, žaidėjais ir jų treneriais; 
- visada stengtis susipažinti su pravedamu varžybų nuostatais ir tvarkaraščiu; 
- atvykti į varžybas ne vėliau, kaip pusę valandos prieš joms prasidedant; 
- nuolat domėtis taisyklių pasikeitimais ir kelti savo kvalifikaciją kasmet 

rengiamuose teisėjų seminaruose (laike TOP – 12 turnyro); 
- teisėjaujant nerodyti savo simpatijų ar antipatijų nė vienam iš pravedamo 

susitikimo dalyvių (balso tonu, grimasomis, gestu, ar kokiais nors kitais 
judesiais ir kt.), privalu visada būti objektyviu ir teisingu; 

- ypatingą dėmesį būtina atkreipti į padavimą, nesavalaikius patarimus ir 
žaidėjų bei trenerių elgesį; 

- vedant susitikimą po kiekvieno sužaisto taško aiškiu balsu skelbti rezultatą, 
kad abu žaidėjai (ar poros) girdėtų ir nepamiršti rankos gestu nurodyti 
paduodantįjį. Klaidas ar kokius nors kitus trukdymus nepertraukiamam 
žaidimui taip pat būtina rodyti rankos gestais ar skelbti nustatytais 
terminologiniais išsireiškimais, o esant neaiškumams visada reikia kreiptis į 
vyriausiąjį varžybų teisėją; 

- vykdyti vyr. teisėjo ar vyr. teisėjo pavaduotojo nurodymus; 
- turėti nustatytą teisėjo aprangą (mėlyni švarkai, gelsvos kelnės ir melsvi 

marškiniai) ir skiriamąjį ženklą (tai pageidautina) su vardu ir pavarde, kuris 
prisegamas prie švarko atlapo. 

 
Stalo teniso teisėjas turi teisę: 

 
- teisėjauti varžybose; 
- gauti informaciją apie taisyklių pasikeitimus; 
- lankyti seminarus ir kelti savo kvalifikaciją; 
- dalyvauti teisėjų kolegijos susirinkimuose ir būti išrinktu į miesto, rajono ar 

LSTA Teisėjų kolegiją; 
- būnant aktyviu galima dalyvauti ir geriausių Lietuvos stalo teniso teisėjų 12-

tuko rinkimo konkurse; 
- varžybų metu reikalauti iš kitų asmenų (teisėjų, trenerių, žaidėjų) nuststytų 

taisyklių laikimosi. 



 
Stalo teniso teisėjas privalo žinoti: 

 
   kad Lietuvoje visos varžybos vykdomos vadovaujantis tarptautinėmis    
   taisyklėmis, kurios TK iniciatyva yra išverstos ir į lietuvių kalbą. 

VYRIAUSIAS KOMISARAS 
 

  Visų Lietuvos STA vykdomų pagrindinių (visų kategorijų čempionatams ir 
reikšmingiems tarptautiniams turnyrams) varžybų kontrolei, jei tam tikslui yra 
finansinės galimybės, Teisėjų kolegijos prezidiumas į šias pareigas skiria vieną 
iš labiausiai patyrusių aukščiausios kategorijos arbitrų komisarą. 
 
   Komisaras įvertina, kaip pasiruošta varžyboms, kaip jos buvo pravedamos, 
kaip buvo laikomasi punktualumo, kas taisytina, kokios padarytos klaidos ir t.t. 
Komisaras privalo atkreipti dėmesį į: 
 
1. Varžybų vietos tinkamumą ir vaizdingumą. 
2. Varžybų vyr. teisėjų kolegijos sudėtį ir jų aprangą. 
3. Komandinių ar induvidualių varžybų dalyvių paraiškas. 
4. Varžybų tvarkaraščio laikymąsi. 
5. Ar tinkama eiga vyko varžybos ir kaip buvo laikomąsi priimtų nuostatų  
    bei taisyklių reikalavimų. 
 
    Komisaras turį teisę prieš prasidedant varžyboms ar jų vyksme informuoti, 
perspėti (pranešti ar patarti) varžybų vyr. teisėją, apie pastebėtus akivaizdžius 
trūkumus ar padarytas rimtas klaidas, kurios iššauktų žiūrovų nepasitenkinimą 
ar kenktų stalo teniso reputacijai. Vyriausias varžybų teisėjas nedelsiant 
sprendžia, kokį priimti sprendimą. 
 
    Komisaras neturi teisės viešai reikšti savo simpatijas ar antipatijas bet kuriam 
iš varžybų dalyvių (treneriui, žaidėjui, teisėjui ar žiūrovams) ir visus savo 
pastebėjimus privalo objektyviai įvertinti, sutinkamai su varžybų nuostatais ir 
priimtomis taisyklėmis Lietuvos Respublikoje.  
 
    Pasibaigus varžyboms komisaras Teisėjų kolegijos prezidiumui pateikia savo 
nuomone raštu apie įvykusias varžybas su kiekvieno teisėjo darbo įvertinimu 
(10 balų sistema). 
 
    Komisaro pateikti objektyvūs vertinimai apie priimtų taisyklių ir nuostatų 
nesilaikymą bei įvairius pažeidimus varžybų metu aptariami TK prezidiumo 
posėdžiuose ir priimami atitinkami sprendimai. 
 

*** 
          Pastaba LSTA VK naujų narių žiniai: 

 
Šie du ir kiti teisėjus liečiantys dokumentai (kas sudaro Teisėjų kolegiją ir kokios jos 
funkcijos, kaip teisėjams suteikiamos kategorijos, kaip sudaromi aktyviausių-geriausių teisėjų 
12-tukai, varžybų ataskaitos formos ir k t.) yra parengti jau 1992 – 1995 m. laikotarpiu ir 
išeinant iš galimybių visada jų buvo laikomasi.  
 



Mes teisėjai gerai suprantame, kad tobulėjimui ribų nėra ir taisyklės po truputi keičiasi, tik 
norėtume, kad ir toliau būtų laikomasi nustatytos mūsų tvarkos ir varžybų vyksmą 
kontroliuotų ne atsitiktiniai sporto mėgėjai, bet teisėjai profesionalai, kurių deja Lietuva turi. 
 
Pagarbiai, 
LSTA TK pirmininkas                                                       Romualdas Franckaitis  


