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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA
VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS
2017 m. lapkričio mėn. 8 d.
Pradžia: 11.00 val., pabaiga: 14.40 val.
Posėdžio pirmininkas: Inga Navickienė
Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė
Dalyvavo: Laimis Jančiūnas, Rimgaudas Balaiša, Romas Stankevičius, Raimondas
Jackevičius, Kazimieras Gaigalis, Karolis Kasparaitis, Skirmantas Skrinskas, Justė Mažeikienė,
Inga Navickienė, Gediminas Ušackas, Darius Kiaulakis, Vaidas Karalius, Andrius Genzūras,
Christian Klarenbeek.
Nedalyvavo: Aurelija Kybartaitė
DARBOTVARKĖ:
1. Organizaciniai LSTA klausimai. Laimis Jančiūnas (15 min. )
L. Jančiūnas pasisveikindamas su visais pradeda posėdį. Informuoja visus, kad atsistatydina iš
prezidento pareigų, nes norint įgyvendinti pokyčius reikia daug daugiau laiko nei buvo numatęs.
Siūlo viceprezidentams perimti laikinai valdžią iki kitų rinkimų. R. Balaišai suteiktas žodis. R.
Balaiša sako gaila, kad toks L. Jančiūno sprendimas, bet reikia judėti toliau ir pagal LSTA
įstatus išrinkti prezidentą iš dabartinių viceprezidentų. Rinkiminė konferencija turi būti surengta
pavasarį. Garbės prezidentas R. Balaiša siūlo Skirmantą Skrinską, Inga Navickienė palaiko R.
Balaišos nuomonę ir palaiko S. Skrinsko kandidatūrą. Skirmantas Skrinskas siūlo Ingą
Navickienę į prezidentes. Skelbiamas balsavimas. Už S. Skrinską balsavo 4, o už I. Navickienę
5 VK nariai. Vieno balso persvara išrinkta I. Navickienė.
NUTARTA: Inga Navickienė nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki LSTA prezidento rinkimų bus
LSTA prezidentė.
2. Užsienio žaidėjų kvota (žaidžiantis) Lietuvos komandose. Vyko apklausa, kurioje
daugiausia trenerių (11 iš 18) pasisakė už 1 žaidėją Lietuvos komandoje. Justė Mažeikienė
(5 min.)
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R. Jackevičius siūlo pažymėti ar kvota yra komandoje žaidžiantiems ar registruotiems žaidėjams
K. Gaigalis sako, kad klubai ar jų vadovai turi būti apklausti, negalime taip šito klausimo
spręsti. V. Karalius sako, kad negalima spręsti kai į apklausą atsako tik tiek žmonių.
R. Jackevičius sako, kad siūlė po Lietuvos lygų finalų daryti susirinkimus su lygų vadovais ir
kalbėtis apie esančias problemas. Ušackas sako, kad AL, I-os ir II-os lygos vadovus apklausti ir
tada jau LSTA priims sprendimą.
S. Skrinskas sako, kad jei reikia apklausos tai darom lygų komandų vadovų apklausą,
NUTARTA: V. Martinkus apklaus lygų komandų vadovus, kokia jų nuomonė ir kiek
užsieniečių jų manymu gali žaisti ir kiek registruotų gali būti komandoje. Galutinį sprendimą
priims LSTA VK atsižvelgdama į daugumos nuomonę.
3. Lygų klausimai (turų perkėlimai ir kt.). Valdas Martinkus (20 min.)
Valdas Martinkus sako, kad buvo kilusi sumaištis pradžioje sezono, tačiau dabar padėtis
stabilizavosi.
1) mokėjimas: šiai dienai yra nesusimokėję 30 komandų, nors iki lapkričio 1 dienos turėjo
susimokėti. Nesusimokėjusių komandų vadovams paskambino ir perspėjo, kad reikia
susimokėti. Ką darom ar leidžiam žaisti sekantį turą?
NUTARTA: nesusimokėjusios komandos (kurios nėra prašiusios atidėti mokėjimą) tą padaryti
gali iki gruodžio 1 dienos. Į LSTA svetainę įdėti nesusimokėjusių komandų sąrašą.
2) tvarkaraščiai: V. Martinkus siūlo, kad būtų daromas du kartus metuose (pusmečiui),
pradžioje sezono iki Naujų metų ir paskui likusiam laikotarpiui.
R. Franckaitis sako, kad spalio 1 dienai galima padaryti tvarkaraštį visiems metams.
NUTARTA: tvarkaraštis bus daromas du kartus per metus. Vasarą (per birželio mėn.) padaryti
tvarkaraštį visam sezonui, o gruodžio mėnesį visiems metams.
3) lygų tvarkaraščio datų keitimas. Šiai dienai tvarka yra tokia, kai tarpusavyje komandos
susitaria ir kai rinktinės nariai atstovauja Lietuvos komandą tarptautinėse varžybose, kuriose
daug metų dalyvauja Lietuva.
Reikia apsispręsti kokios yra tos oficialios varžybos. R. Jackevičius sako, kad atsakingai reikia
sudarinėti tvarkaraštį, kad nesusikirstų datos Pasaulio, Europos čermpionatų, Mogiliovas,
Šiaurės Šalių čempionatas, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos jaunių jaunučių atviri čempionatai. Čia
kur žaidžia visada Lietuva. Datą keisti tik esant šitoms priežastims ir tik su VK sprendimu ir tik
kai atstovauja Lietuvai rinktinės nariai.
NUTARTA: leisti keisti turo datą jei komandos susitaria tarpusavyje, jeigu tam pritaria LSTA
VK. LSTA VK gali pritarti tuo atveju jei Lietuvos lygų turų datos sutaps su Europos, pasaulio,
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Šiaurės šalių čempionatu, tarptautiniu turnyru Mogiliove, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos atvirais
čempionatais.
4) Lygų rezultatų siuntimo tvarka: atsiunčia pavėluotai arba nesiunčia. Ką tokiu atveju daryti kai
nesilaikoma tvarka numatuta LSTA lygų nuostatuose?
Siūlo V. Martinkus padaryti programoje, kurioje suvedinėjami rezultatai atskirą lentelę ir
vėluojančius surašyti. Iki antradienio jeigu atsiunčia rezultatus tai tada ištrinti, o jei neatsiunčia
iki antradienio palikti sąraše, o pasikartojus situacijai - nebeduoti turo.
NUTARTA: pritarti V. Martinkaus pasiūlymui.
5) iki kada galima užregistruoti naują žaidėją. Iki antro etapo. Prieš 24 valandas turi informuoti,
kitu atveju neleisti žaisti. Taip kaip numatyta nuostatuose ir jų privaloma laikytis. Jei sužaidė su
neregistruotu žaidėju tai anuliuoti žaidimą. Komandai pralaimėjimas, rašoma 0 taškų.
NUTARTA: komandai, kuri nesilaiko LSTA nuostatų ir neužregistruoja žaidėjo likus 24 val.
iki žaidimo, bet vistiek žaidėjas žaidžia skirti 0 taškų ir fiksuoti pralaimėjimą.
6) Komandų neatvykimas . Šiai dienai yra nemažai komandų, kuriuos neatvyksta. Ką tokiu
atveju daryti. 0 taškų. Pagal nuostatus.
NUTARTA: skirti 0 taškų kaip ir numatyta LSTA lygų nuostatuose.
7) suklastoti protokolai. Sunku įrodyti ar suklastotas ar ne, tačiau būna akivazdžiai matomą, kad
suklastotas protokolas. Tai tokiu atveju skirti 0 taškų abejoms komandoms.
NUTARTA: už suklastotą protokolą abiejoms komandosm skirti 0 taškų.
8) komandos, kurios praveda lygas kur neatitinka taisyklės. AL turi būti teisėjai. Kokiose salėse,
kokias lygas galima vykdyti. Jei nėra teisėjų tai neskirti pinigų. Turi būti 4 teisėjai prie stalų.
Pirmą kartą įspėjimas, antrą kartą neskirti pinigų, o trečią kartą neskirti turo. Vyr.teisėjui turi
pranešti, kad nebuvo teisėjų. Salė turi būti atrakinta ne mažiau nei prieš valandą iki varžybų
pradžios. R. Franckaitis. Reikia su savivaldybėmis ir sporto mokyklomis bendrauti dėl salių, kad
įleistų į sales. R. Jackevičius sukvalifikuos sales, kur galima pravesti varžybas.
NUTARTA: neužtikrinus minimum 4 teisėjų taikyti nuobaudas: pirmą kartą įspėjimas, antrą
kartą neskirti pinigų, o trečią kartą neskirti turo. R. Jackevičius sukvalifikuos sales, kur galima
pravesti varžybas, kokios salės atitinka reikalavimus.
4. Trenerių tarybos rinkimų taisyklių patvirtinimas. Romas Stankevičius pateiks galutinį
taisymą. (10 min.)
R. Stankevičius pristatė trenerių tarybos rinkimų taisykles, skelbiamas balsavimas.
BALSAVIMAS: vienbalsiai už.
NUTARTA: pakoreguoti pažymėtas vietas posėdžio metu ir laikyti taisykles galiojančias
kitiems rinkimams. Pakoreguotas taisyklės įkelti į LSTA svetainę.
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5. Žaidėjų negarbinga kova, kai vienas kitam pasiduoda, ar elgiasi neetiškai kito žaidėjo
atžvilgiu. Drausminių priemonių taikymo aptarimas. Skirmantas Skrinskas (10 min.)
Skirmantas dėkoja organizatoriams už puikiai suorganizuotą jaunių TOP-12.
Buvo pastebėta nesąžininga kova kai vaikinai žaidė dėl trečios ketvirtos vietos. Esant rezultatui
2:2 ir vykstant penktam setui prie teisėjų stalelio atėjo abiejų treneris ir pasiūlė, kad būtų
paskelbtos lygiosios ir abiem pripažinta trečia vieta, tačiau buvo informuotas, kad taip negalima,
tačiau jei kova nevyks, gali būti, kad visai nebus įteikta trečios vietos taurė.
Lemiamo seto pabaigoje buvo „kilnojami balionai“ ir kova buvo tik imituojama. Tai stebėjo visi
varžybų dalyviai, nepasitenkinimo neslepiantys treneriai ir vienas kitas žiūrovas. Prie stalelio
priėjus varžybų vyr teisėjui p. Arvydui Litvinui, žaidėjams buvo pareikšta žodinė pastaba, tačiau
kova nebuvo nutraukta.
K. Gaigalis: teisės ir etikos komisija sprendžia visus sportinius ginčus.
Paskutiniu metu dažnai matoma kai raketės mėtomos, keikiamasi. Ką tada daryti. Kortelės
nerodomos. Spardomi stalai, užtvarai. V. Martinkus sako, kad griežtai turi būti rodomos kortelės
ir žaidėjai turi būti diskvalifikuoti. Teisėjai, treneriai turi griežčiau į tai žiūrėti. Balaiša sako, kad
teisėjai bijosi naudoti korteles. Siūlo prieš varžybas sukviesti teisėjus ir pravesti instruktažą ir
šiuo klausimu griežtai pasakyti, kad už neetišką elgesį rodyti drausmines korteles.
R. Jackevičius sako, kad jaunučiai labai keikiasi varžybose.
NUTARTA: esant reikalui rodyti drausmines korteles ir nepaklusus diskvalifikuoti žaidėją.
Kreiptis į Teisės ir etikos komisiją dėl siūlomo sprendimo aptartu atveju bei parašyti platesnio
išaiškinimo dėl žaidėjų disciplinos vertinimo varžybų metu iki kito VK. Platesnį išaiškinimą po
VK patalpinti LSTA tinklapyje.
6. 2018 m. projekto metiniam finansavimui gauti pristatymas. Justė Mažeikienė (20 min.)
Pristatyta. R. Jackevičius siūlo LSTA Taurės finalui skirti daugiau pinigų. Prizinį fondą kelti.
Lietuvos komandiniam čempionatui prizinį kelti. Kadangi tai yra projektas šiuos pasiūlymus
svarstysime kai žinosime kiek gausime lėšų 2018 m. Projektui pritarta.
NUTARTA: 2018 m. paruoštam projektui pritarti.
7. Reitingų skaičiavimas. Pliusai ir minusai. Varžybų, kuriose skaičiuojami reitingai
taisyklės. Justė Mažeikienė (10 min.)
Reikia judėti į priekį ir galvoti kaip programą pritaikyti stalo tenisui, K. Gaigalis sako, kad
reikia išbandyti programą metus laiko. Romas Stankevičius klausia ar LSTA finansinė padėtis
leidžia įsigyti šitą sistemą. R. Jackevičius siūlo paruošti konkrečias užduotis programai ir kaip
bebūtų turime eiti į priekį. Ateityje protokolai turi būi suvedami tiesiai į kompiuterį.
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Martinkus siūlo susitikti ir su kitais, kurie gali tokią sistemą sukurti. Siūlo su E. Tamošiūnu
susitikti, kuris yra programuotojas ir stalo tenisininkas. I. Navickienė sako paskambins E.
Tamošiūnui ir E. Kažytei dėl programos.
S. Skrinskas siūlo į kitą VK pakviesti badmintonininkų ir kitų naudojamos programos kūrėją,
kad VK nariams ir specialistams pristatytų sukurtą sistemą bei aptarti bendradarbiavimo
sutarties projektą.
8. LSTA-90 pasirengimo aktualijos. Rimgaudas Balaiša (20 min.)
LSTA 90-metis vyks gruodžio 1 dieną, Vilniuje. Dalyvių sąraše šiuo metu yra jau apie 150.
Salė užsakyta, suvenyrai užsakyti, liko suderinti meniu ir jau reikia siųsti pakvietimus svečiams.
Peržiūrėtas dalyvių sąrašas, atlikti koregavimai.
Einamieji klausimai:
R. Balaiša: Lietuvos asmeninis stalo teniso čempionatas. Kovo 2-4 d. Vilniuje. Kitais metais
rugsėjo mėnesį jau reikia svarstyti kada ir kur daryti čempionatą. Čempionato data sutampa su
Kaziuko muge. Dėl šios priežasties Vilniuje sunku rasti viešbutį, kuris talpintų visus dalyvius ir
teisėjus ir kainos didesnės būna. Kitais metais galime daryti ir ne Vilniuje. Nebūtinai viename
mieste daryti, reikia keisti.

Posėdžio pirmininkas

Inga Navickienė

Posėdžio sekretorė

Justė Mažeikienė
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