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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA
VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS
2018 m. sausio mėn. 17 d.
Pradžia: 11.00 val., pabaiga: 14:30 val.
Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė
Posėdžio sekretorė: Guoda Petkevičiūtė
Dalyvavo: VK nariai - Inga Navickienė, Justė Mažeikienė, Raimondas Jackevičius, Skirmantas
Skrinskas, Valdas Martinkus, Gediminas Ušackas, Romas Stankevičius, Aurelija Kybartaitė.
Teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras Gaigalis, LSTA apskaitininkė-asistentė
Guoda Petkevičiūtė.
Svečiai: Edvinas Tamošiūnas, Donatas Petrauskas, Vincas Franckaitis.
Nedalyvavo: Romualdas Franckaitis
DARBOTVARKĖ:
1. 11:00-11:30 Kompiuterinės programos pristatymas. Edvinas Tamošiūnas
2. 11:30-11:35 Sprendimas dėl užsienio žaidėjų kvotos. Valdas Martinkus
3. 11:35-11:45 Komisaro pareigos ir atsakingi asmenys. Raimondas Jackevičius
4. 11:45-11:55 Kvalifikacinių varžybų aptarimas. Justė Mažeikienė
5. 11:55-12:05 Biudžeto aptarimas. Inga Navickienė, Justė Mažeikienė
6. 12:05-12:20 Rinktinių planai ir kriterijai, kandidatų sąrašas. Gediminas Ušackas
7. 12:20-12:30 Pasaulio čempionato aptarimas, siūloma rinktinės sudėtis ir kriterijai. Gediminas
Ušackas
8. 12:30-12:50 Varžybų nuostatų keitimas ir tvirtinimas. Raimondas Jackevičius, Gediminas
Ušackas
9. 12:50-13:10 Lietuvos čempionato aptarimas. Romas Stankevičius, Inga Navickienė
10. 13:10-13:15 Dėl žaidėjų atstovavimo miestams ir rajonams. Gediminas Ušackas
11. 13:15-13:20 Pasiūlymai dėl balandžio 6 d. renginio organizavimo. Inga Navickienė
12. 13:20-13:30 Teisėjų mokymų aptarimas. Kazimieras Gaigalis
________________________________________________________________________
Įm.kodas: 190783878, AB SEB bankas, Banko kodas: 70440, A/s : LT 837044060000279322

13. 13:30-13:40 Einamieji klausimai. Inga Navickienė
1. Kompiuterinės programos pristatymas. Edvinas Tamošiūnas. (60 min. )
SVARSTYTA: Kompiuterinės programos įsigijimas. Edvinas Tamošiūnas pristato jo paties
kuriamą kompiuterinę programą, kuri pasak jo, labai padėtų ir teisėjams ir žaidėjams, nes
sutaupytų turnyrų laiko. Kaip pavyzdį E. Tamošiūnas pateikia LSTA taurės varžybas, kur
dalyvauja daug žaidėjų ir jų registracija bei burtų traukimas užima daug laiko, su programa
būtų galima sutaupyti maždaug pusantros valandos, nes galima padaryti, kad registruojant
žaidėjus užtektų įvesti tris raides ir pasirodytų sąrašas iš kurio būtų galima pasirinkti reikiamą
žaidėją, taip pat traukiant burtus užtektų paspausti vos porą mygtukų ir burtai būtų ištraukti. K.
Gaigalis klausia, kokia tada sistema būtų skirstomi pogrupiai ir ar nekiltų dėl to nesusipratimų
dėl reitingų, miestų ir pan. E. Tamošiūnas sako, kad sistemą galima suprogramuoti taip, kad ji
atitiktų tam tikrus kriterijus, taip pat galimą padaryti, kad būtų galima rankiniu būdu pakeisti, jei
kažkas netinka. Taip pat jei koks žaidėjas pavėluoja, galima jį įtraukti į sąrašą ir burtų traukimą
pergeneruoti vieno mygtuko paspaudimu. E. Tamošiūnas sako, kad kokie reikalavimai bus
numatyti programai, tokius jis padarys, tik reikia juos apsitarti. Kaip dar vieną programos
privalumą Tamošiūnas įvardina mažesnė klaidų tikimybę. Kaip pavyzdį jis įvardijo situaciją, kai
žaidėjas atvyksta ir užsiregistruoja anksti, bet jį įrašo paskutiniu numeriu, ir sako kad su sistema
tokių klaidų tikrai nepasitaikytų. Kitas sistemos privalumas, kad rezultatai realiu metu būtų
matomi internete, ir žaidėjai galėtų stebėti rezultatus, taip pat matyti kada jiems reikės žaisti, nes
programą galima pritaikyti telefonams ir plančetiniams kompiuteriams. R. Jackevičius klausia,
ar galima padaryti taip, kad kai žaidžiant dviejų minusų sistema, kad būtų matoma kada ir prie
kokio stalo žaidėjas turi žaisti. E. Tamošiūnas sako, kad tai padaryti įmanoma, tik kyla problema
tuo atveju, kad ne visada įmanoma nuspėti kiek laiko užtruks susitikimas, nes vienas gali baigtis
rezultatu 3:0, o kitas baigtis rezultatu 3:2 ir užtrukti ilgai, ir tokiu atveju liktų laisvų stalų.
Paminima, kad prie laisvų stalų žaidėjai galėtų daryti apšilimus, nes žaidžiant dviejų minusų
sistema viršui žaidžiantiems reikia labai ilgai laukti kol pabaigs žaisti apačia, o žaidėjai turi
turėti laiko pasiruošti kitam mačui. D. Petrauskas sako, kad tokia sistema tiktų tik tada, kai
varžybos vyksta kelias dienas ir yra daugiau laiko, nes kitu atveju būtų piktinamasi, kodėl yra
laisvų stalų bet niekas nekviečiamas žaisti.
Kitas programos privalumas, kad visų varžybų rezultatai būtų vienoje vietoje ir nereiktų jų
atskirai kelti į LSTA svetainę, nes žaidėjams įdomios visos varžybos kuriose skaičiuojamas
reitingas. Reitingams skaičiuoti sistema būtų atskira. K. Gaigalis klausia kaip su reitingų
skaičiavimu, kai vyksta kelios varžybos vienu metu, kaip viskas atrodys jei kasdien keisis
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reitingas? E. Tamošiūnas sako, kad reitingas skaičiuojamas po kiekvienų varžybų, bet jį skelbti
būtų galima rečiau, pavyzdžiui kas mėnesį (dabar reitingai skelbiami kas tris mėnesius),
programa leistų reitingus skelbti dažniau, ir būtų mažiau klaidų, taip pat žaidėjai matytų su kuo
kada žaidė, kiek taškų gavo ir kiek prarado. E. Tamošiūnas sako, kad su tokia programa būtų
greičiau, paprasčiau, daugiau skaidrumo ir aiškumo patiems žaidėjams. Taip pat būtų paprasta ir
teisėjams, nes net mažus turnyrus būtų galima pravesti naudojantis telefonu ar plančetiniu
kompiuteriu, taip pat galima internetinė registracija į turnyrus. Galima būtų į sistemą įtraukti ir
varžybų datas, kad žaidėjai registruojantis matytų ir galėtų pasirinkti į kokį turnyrą jie nori
registruotis. V. Martinkus klausia, kaip su komandiniais susitikimais, ar šita sistema būtų
pritaikyta jiems valdyti. E. Tamšiūnas sako, kad komandinėms varžyboms reikėtų trečios
sistemos. R. Jackevičius klausia, ar įmanoma padaryti taip, kad visos tos trys sistemos
tarpusavyje susisietų. E. Tamošiūnas sako kad įmanoma, tačiau rekomenduojama pirma
pabandyti su dviem pradinėmis sistemomis ir išmėginti beta versijas o tada jungti trečią. R.
Jackevičius sako, kad didžiausia problema yra su lygomis ir kitomis komandinėmis varžybomis,
todėl ta sistema turėtų atsirasti pirmiausia. Taip pat K. Gaigalis sako, kad reitingas
skaičiuojamas varžybų vykdymo eilės tvarka, todėl kaip būtų su reitingų skaičiavimu, jeigu
dabar mažai kas laiku atsiunčia protokolus. E. Tamošiūnas sako, kad tai galėtų išspręsti tai, kad
kiekvienas teisėjas kuris praveda turą galėtų iš karto į sistemą vesti rezultatus ir vyr. teisėjas
tada juos patvirtintų, jei atsirastų klaidų žaidėjai iš karto matytų. Taip pat E. Tamošiūnas sako,
kad nauja lygų programa būtų lietuvių kalba ir daug paprastesnė negu dabartinė.
Badmintoninkai naudoja panašią sistemą, tačiau jų sistemą pirkti rizikinga, nes LSTA neturi
galimybės net įsitikinti ar ta sistema būtų pritaikoma stalo tenisui, o E. Tamošiūnas teigia, kad
nusipirkus programą kuri rašyta kito programuotojo ir ją paskui taisyti užtruktų ilgiau ir
kainuotų brangiau. A. Kybartaitė sako, kad reikėtų paskelbti viešai ir pažiūrėti, gal kas nors turi
pasiūlyti kokių nors alternatyvų ir gal būtų įmanoma rasti kas padarytų kažką panašaus mažesne
kaina. E. Tamošiūnas sako, kad visa tai buvo daryta prieš puse metų, ir niekas jokių pasiūlymų
nepateikė, nuo to laiko niekas neįvyko ir niekas nepasikeitė. E. Tamošiūnas jau yra pradėjęs
kurti sistemą ir sako, kad jeigu jos nenupirks LSTA nupirks kas nors kitas, nes ja domisi
Latvijos atstovai. Tačiau E. Tamošiūnas sako, kad yra suinteresuotas kad sistema veiktų
Lietuvoje. R. Jackevičius sako kad reikėtų programą paleisti nuo kito sezono ir klausia kokia
būtų jos kaina. E. Tamošiūnas sako, kad be lygų sistemos kaina su PVM būtų apie 6,5 tūkst.
eurų, jeigu daryti iš karto ir komandines tai prisidėtų dar maždaug 3 tūkst. eurų. Būtų įmanoma
paleisti programą jau naujam sezonui. Taip pat E. Tamošiūnas sako, kad yra daug komercinių
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klubų, kurie norėtų naudoti šitą sistemą, LSTA galėtų imti mokestį už ją ir taip per kelis metus ji
atsipirktų.
NUTARTA: E. Tamošiūnas pateiks oficialų raštą, kuriame aprašys visus svarbiausius
programos aspektus su kaina ir atsiųs raštą gen. sekretorei J. Mažeikienei, tada bus
apsvarstyta ar LSTA yra pajėgi finansiškai įsigyti tokią programą.
2. Sprendimas dėl užsienio žaidėjų kvotos. Valdas Martinkus. (15 min)
SVARSTYTA: Kiek užsienio žaidėjų gali žaisti lygų komandose.
V. Martinkus oficialios apklausos neįvykdė, tačiau kalbėjo su komandų vadovais. Tos
komandos, kurios turi užsieniečius yra prieš bet kokius ribojimus, o tos kurios neturi yra už 1-ą
užsienio žaidėją. Navickienė siūlo ieškoti kompromiso, leisti užsiregistruoti daugiau
užsieniečių, bet leisti žaisti vieno susitikimo metu dviem žaidėjams. R. Jackevičius sako, kad tai
tas pats kaip neriboti. G. Ušackas sako, kad trenerių tarybos susirinkimo metu buvo pateikti du
pasiūlymai: leisti žaisti užsieniečiams be apribojimų ir leisti žaisti vienam užsieniečiui. Taryboje
vyko balsavimas, G. Ušacko balsas buvo lemiamas (4:3) ir buvo nutarta kad reikia riboti
užsienio žaidėjų skaičių Lietuvos komandose, t.y. leisti žaisti tik vienam užsieniečiui (Trenerių
Tarybos protokolas pridedamas). A. Kybartaitė sako, kad Lietuva maža šalis ir Lietuvos stalo
tenisininkai turėtų džiaugtis, kad atvažiuoja žaidėjų iš užsienio, nes tada atsiranda daugiau
įvairovės. R. Jackevičius sako, kad klubai neberuošia savo žaidėjų, nes jiems yra paprasčiau
nusipirkti žaidėją iš užsienio, negu įkalbinti savo klubo žaidėją, nors turėtų būti atvirkščiai,
klubai turėtų būti suinteresuoti ruošti savo žaidėjus. K. Gaigalis sako, kad Lietuvos
komandiniame čempionate nežaidžia nei vienas Lietuvos rinktinės žaidėjas, todėl reikėtų
prižiūrėti kokio lygio yra komandinis čempionatas, nes jei atsirastų užsieniečių, ji ženkliai
sustiprėtų, tada žaidėjai gautų progą pasitreniruoti.
Pirmasis balsavimas: Už tai kad reikia riboti skaičių pasisako 5 (dauguma), už tai kad neriboti 2,
susilaiko 1.
Antrasis balsavimas: Už trenerių tarybos siūlymą pasisako 5 (dauguma), prieš 2, susilaiko 1.
NUTARTA: Patvirtinti trenerių tarybos siūlymą leisti registruoti neribotą skaičių
užsieniečių komandoje, bet viename susitikime gali žaisti tik vienas užsienietis.

3. Komisaro (LSTA skirto atstovo) pareigos ir atsakingi asmenys. Raimondas Jackevičius.
(10 min.)
SVARSTYTA: R. Jackevičiaus ir R. Franckaičio pateiktos varžybų komisaro pareigos.
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Vykdomasis komitetas patvirtina žmogų, kurį paskiria teisėjų kolegija. Varžybų komisaras stebi
varžybas ir pateikia užpildytą formą apie varžybas.
Balsavimas: Vienbalsiai už.
NUTARTA: Varžybų komisaro pareigos patvirtintos ir bus įkeltos į LSTA svetainę.
4. Kvalifikacinių varžybų aptarimas. Justė Mažeikienė (5 min.)
SVARSTYTA: Vasario 27 d. vyksiančios Europos komandinis kvalifikacinis čempionatas.
Gen. sekretorė J. Mažeikienė pristato kad Vasario 27d. Vilniuje vyks Europos komandinis
kvalifikacinis čempionatas. Varžybose moterų komanda žais su Suomija, o vyrų komanda žais
su Azerbaidžanu. Kvalifikacinėms varžyboms beveik viskas užsakyta, kol kas dar
nesureguliuotas maitinimas, tačiau viskas eigoje ir viskas vykdoma. Vyr. teisėją paskirs ETTU.
NUTARTA: Ir toliau vykdyti pasiruošimą kvalifikacinėms varžyboms.
5. Biudžeto aptarimas. Inga Navickienė, Justė Mažeikienė (15 min.)
SVARSTYTA: 2018 metų LSTA biudžetas.
Gen. sekretorė J. Mažeikienė sako kad buvo pildyta paraiška, prašyta 230 tūkst. eurų, tačiau
Kūno kultūros ir sporto departamentas skyrė tik 52 tūkst. eurų, iš kurių 25 procentai skiriami
atlyginimams, ofiso nuomai, telefonų sąskaitoms apmokėti. Todėl lieka tik apie 39 tūkst. eurų.
Sausio pabaigoje paaiškės kokį finansavimą skirs LTOK. Siūlymas išrinkti prioritetines
varžybas, kurias tikrai finansuos LSTA, kadangi visų norimų varžybų finansuoti nepavyks,
prezidentė I. Navickienė siūlo iki kovo 1 d. sudaryti sąrašą varžybų, kurias turėtų finansuoti
LSTA. R. Jackevičius siūlo, kad treneriai, kurie suinteresuoti, kad varžybos, į kurias jie nori
vykti, būtų apmokėtos, galėtų kreiptis į tarybą su prašymais ir jų prašymai būtų svarstomi ir
sprendžiama ar varžybas apmokėti pilnai, apmokėti iš dalies ar neapmokėti. Prezidentė I.
Navickienė taip pat sako, kad reikia vykdyti daugiau seminarų tiek teisėjams, tiek treneriams bei
žaidėjams, pristatyti ataskaitas seminarų, kurie vykdomi pasaulio, Europos atviruose
čempionatuose, Eurotalentų stovyklose.
NUTARTA: G. Ušackas iki kovo 1d. parengs metinį varžybų planą su sąmata, į kurį bus
įtrauktos prioritetinės varžybos.
6. Rinktinių planai ir kriterijai, kandidatų sąrašas. Gediminas Ušackas (5 min.)
SVARSTYTA: Rinktinių atrankos kriterijų ir kandidatų sąrašų viešinimas.
Prezidentė I. Navickienė informuoja, kad pagal KKSD reikalavimą, visų amžiaus rinktinių
atrankos kriterijai turėtų būti paskelbti svetainėje, kartu su kandidatų sąrašais. G. Ušackas sako,
kad visi kriterijai su sąrašais nusiųsti E. Kažytei.
NUTARTA: E. Kažytė patalpins rinktinių atrankos kriterijus LSTA svetainėje.
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7. Pasaulio čempionato aptarimas, siūloma rinktinės sudėtis ir kriterijai. Gediminas
Ušackas (10 min.)
SVARSTYTA: Rinktinės įskaitinės varžybos, atrankos kriterijai.
R. Jackevičius sako, kad reikia daryti prizinius fondus čempionatuose ir topuose, nes dauguma
federacijų skiria prizinius fondus. Taip pat LSTA taurės varžyboms ir topams skirti padidintą
prizinį fondą, nes tai paskatintų aukšto lygio žaidėjus dalyvauti varžybose. Dauguma su tuo
sutinka, bet sako, kad LSTA taurė ir TOP-12 yra įskaitinės varžybos formuojant Lietuvos
rinktinę, todėl žaidėjams šitos varžybos turėtų būti prioritetas, tačiau aukšto lygio žaidėjai
nedalyvauja jose, nes važiuoja į užsienį žaisti už klubus, ir paskui nepatenka į rinktinę todėl, kad
nedalyvauja įskaitinėse varžybose. G. Ušackas teigia, kad rinktinių treneriai visada gali siūlyti
žaidėjus, kuriuos nori įtraukti į rinktinę ir VK jų prašymus svarsto.
NUTARTA: Skatinti aukšto lygio žaidėjus dalyvauti varžybose Lietuvoje, esant finansinei
galimybei didinti prizinius fondus. Iki Lietuvos čempionato rinktinės treneriai turi
pateikti VK pagal kokius kriterijus atrinks sportininkus atstovauti Lietuvai pasaulio
čempionate.
8. Varžybų nuostatų keitimas ir tvirtinimas. Raimondas Jackevičius, Gediminas Ušackas
(20 min.)
SVARSTYTA: Didinti žmonių skaičių Lietuvos čempionatuose, keisti žaidimo sistemą.
Trenerių taryba nutarė, kad jaunių ir jaunučių čempionatuose turėtų žaisti po 32 žaidėjus,
pakeitus žaidėjų skaičių, prie duodamų bazinių vietų miestas ir rajonams pridėti: Vilniui 2,
Kaunui 2, Šiauliams ir Panevėžiui po 1, rajonams bei Klaipėdos ir Alytaus miestams 2 bazines
vietas. Keisti žaidimo sistemą į dviejų minusų. R. Jackevičius teigia, kad jauniams ir jaunučiams
dviejų minusų sistema nelabai tinkama, A. Kybartaitė sako, kad varžybų tikslas išaiškinti
geriausius žaidėjus, dėl to tokia sistema yra tinkama. G. Ušackas sako, kad trenerių tarybos
nariai taip nubalsavo, nors daugumos auklėtiniai taip pat patenka į jaunių ir jaunučių kategoriją.
Liko tik iki galo nenuspręsta kiek vietų turėtų būti išaiškinama. Siūlymas aiškinti ne mažiau
kaip 16 vietų, paliekant galimybę čempionato eigoje nuspręsti ar leisti žaisti dėl kitų vietų. Taip
pat G. Ušackas pateikė trenerių tarybos siūlymą, apjungti Lietuvos čempionato atrankines ir
finalines varžybas bei vykdyti jas diena anksčiau, jei bus galimybė gauti salę jų vykdymui.
Balsavimas: Vienbalsiai, už tai, kad jaunių ir jaunučių čempionatuose žaistų 32 žaidėjai, dviejų
minusų sistema išaiškinant ne mažiau kaip 16 vietų.
NUTARTA: Pakeisti nuostatuose, kad jaunių ir jaunučių čempionatuose žaidžia nebe po
24, o po 32 žmones, dviejų minusų sistema išaiškinant ne mažiau kaip 16 vietų.
Apjungti Lietuvos čempionato atrankines varžybas bei finalines varžybas.
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PRIDEDAMA: Trenerių tarybos susirinkimo protokolas.
9. Lietuvos čempionato aptarimas. Romas Stankevičius, Inga Navickienė (15 min.)
SVARSTYTA: Sukeisti kai kurių dienų mačus, atsižvelgiant į žaidėjų ir trenerių prašymus.
Problema su dabartine čempionato vykdymo sistema tokia, kad pirmąją ir antrąją varžybų dieną
žaidėjai gauna žaisti daug susitikimų, be to viskas maišosi, nes žaidžiami vienetų susitikimai,
tada dvejetai, tada vėl vienetai. Vienas pasiūlymas, kad į pirmą dieną perkelti vieną mišrių
dvejetų ratą, ir likusius susitikimus perkelti į trečią dieną. V. Martinkus siūlo nemaišyti vienetų
ir dvejetų susitikimų, pirmą dieną kaip ir buvo vykdomos varžybos iki šiol sužaisti pogrupius ir
vieną 16-uko ratą, antrąją dieną žaisti dvejetus ir susitikimus dėl 17-32 vietų, trečiai dienai
palikti tik finalinius 8-uko susitikimus.
NUTARTA: Galutinis sprendimas nepriimtas, šitas klausimas bus diskutuotinas trenerių
taryboje, pasitarus su teisėjais. Informacija dėl tvarkaraščio bus pateikta prieš varžybas,
skelbiant jų tvarkaraštį.
10. Dėl žaidėjų atstovavimo miestams ir rajonams. Gediminas Ušackas (10 min.)
SVARSTYTA: Žaidėjų atstovavimas miestams ir rajonams.
G. Ušackas sako, kad į nuostatus reikia įtraukti punktą dėl žaidėjų atstovavimo miestams ir
rajonams, nes tokio punkto šiuo metu nėra, o dėl to kyla problemos, ypač dėl moksleivių.
Reikėtų įtraukti, kad nuo rugsėjo 1d., žaidėjęs sužaidęs už miestą ar rajoną, visą likusį sezoną
turi atstovauti tik tą miestą ar rajoną. R. Jackevičius sako kad buvo paruošęs žaidėjų perėjimo iš
klubo į klubą sistemą, kuri ateityje turėtų būti svarstoma. A. Kybartaitė sako, kad žaidėjai turi
atstovauti pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Siūlymas, kai vyksta oficialūs čempionatai
žaidėjai atstovauja pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą, kai vyksta komandinės sporto
mokyklų varžybos deklrauojama pagal sporto mokyklos ar klubo vietą.
I. Navickienė teigia, kad privalo atstovauti tą sporto organizaciją, kurioje yra įrašytas. Šitas
klausimas turi būti išdiskutuotas. Dabar svarstomas klausimas kiek laiko turi atstovauti sporto
organizaciją.
NUTARTA: Įtraukti į nuostatus punktą, kad nuo rugsėjo 1 d. žaidėjęs, sužaidęs už tam
tikrą miestą ar rajoną, turės už tą miestą ar rajoną žaisti visą likusį sezoną.
11. Pasiūlymai dėl balandžio 6 d. renginio organizavimo. Inga Navickienė (5 min.)
SVARSTYTA: Pasiūlymai tarptautinės stalo teniso dienos minėjimui.
I. Navickienė siūlo paskelbti svetainėje informaciją apie tarptautinę stalo teniso dieną ir siūlyti
visiems įdomiai ją paminėti rengiant turnyrus, konkursus ar kitokias pramogas. Išsiųsti
pranešimus įvairioms įstaigoms, sporto centrams, kad prisijungtų. Gal būt net surengti
nuotraukų konkursą LSTA svetainėje.
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NUTARTA: Viešinti, kad yra tokia diena, ir kviesti ją paminėti kuo daugiau žmonių ir
įstaigų.
12. Teisėjų mokymų aptarimas. Kazimieras Gaigalis (10 min.)
SVARSTYTA: Teisėjų seminaras ir egzamino klausimai.
I. Navickienė sako, jog pastebėjo, kad per egzaminą teisėjai padaro labai daug klaidų,
pasiaiškinus paaiškėjo, kad daugiausia klaidų padaroma dėl netiksliai suformuluotų ir netiksliai
išverstų klausimų, kadangi seminaro metu egzamino klausimai nebuvo nagrinėti, o egzamino
metu niekas negalėjo paklausti, todėl daug laikiusių egzaminą padarė daug klaidų. Taip gali būti
todėl, kad klausimai, kurie paiimti iš tarptautinių taisyklių yra neteisingai išversti, todėl labai
daug teisėjų negali išsilaikyti reikiamos kategorijos ir vesti varžybų. K. Gaigalis sako, kad reikia
padaryti vieną ar du seminarus (ne varžybų metu), per kuriuos būtų išsiaiškintos taisyklės ir
nagrinėjami egzamino klausimai. R. Jackevičius siūlo seminaruose įvesti taškų rinkimo sistemą,
kai išbuvęs tam tikrą seminarų skaičių ir surinkęs tam tikrą kiekį taškų teisėjas gali laikyti
egzaminą kategorijos kėlimui.
NUTARTA: Rengti daugiau seminarų per kuriuos būtų galima išsiaiškinti ir egzamino
klausimus, tam kad visi laikantys suprastų ko iš jų reikalaujama. Kazimieras Gaigalis
įpareigotas pateikti pasiūlymą dėl teisėjų seminarų vykdymo
13. Einamieji klausimai:
1. Gautas pasiūlymas iš firmos STAG. Atstovas pateikė pasiūlymą, kad gali remti LSTA
suteikiant rinktinėms pilnai sukomplektuotą aprangą. J. Mažeikienė sako, kad STAG rengia 46
rinktines, taip pat jie ieško pardavėjų Lietuvoje. Reikėtų jiems pateikti asociacijos lūkesčius,
kad būtų galima vesti derybas. STAG siūlo rinktines rengti kiekvienais metais. Šiuo metu
rinktines rengia JOOLA, bet tik kas du metus ir tik suaugusių rinktinę.
NUTARTA: Pirmiausia derėtis su JOOLA, kadangi sutartis nėra terminuota ir jie vis dar
vykdo savo sąlygas, gal būt būtų įmanoma iš jų gauti didesnį rėmimą. Pakalbėti su STAG
atstovais, kokia galimybė priderinti lietuviškus motyvus.
2. V. Martinkus klausia, ką daryti tokioje situacijoje, kai komandos vadovas užregistravo
komandą 4 lygoje, sužaidė, tada panaikino komandą ir užsiregistravo 2 lygoj su kita komanda ir
sužaidė su ja.
NUTARTA: Anuliuoti visos komandos rezultatą.
3. Klubų priėmimo į narius prašymai. I. Navickienė siūlo tokius klausimus spręsti elektroniniu
būdu (pavyzdžiui persiųsti visiems VK nariams Google apklausos anketas), nes dažnai
susirinkimuose smulkesniems klausimas nebelieka laiko, kadangi posėdžiai vyksta retai, iškyla
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daug svarbių klausimų kuriuos reikia aptarti. A. Kybartaitė teigia, kad pagal įstatus visi tokie
klausimai turi būti svarstome VK posėdyje.
NUTARTA: klubų priėmimo į narius prašymus svarstyti ateinančiame VK posėdyje.
4. Iškeltas klausimas dėl įgaliotų asmenų balsavimo už nedalyvaujantį žmogų, ar balsas gali būti
skaičiuojamas.
NUTARTA: Pakoreguoti įstatus ir įtraukti į juos punktą, kad žmogus kuris įgalioja kitą
asmenį vietoj savęs dalyvauti Vykdomojo komiteto posėdyje turi parašyti įgaliojimą,
kuriame būtų nurodyta, kokiu klausimu ir kaip tas žmogus turi balsuoti, kitaip įgalioto
žmogaus balsas nebus skaičiuojamas.

Posėdžio pirmininkas

Inga Navickienė

Posėdžio sekretorė

Guoda Petkevičiūtė
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