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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA
VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS
2018 m. gegužės mėn. 15 d. Nr. 5
Pradžia: 11 val., pabaiga: 13:20 val.
Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė
Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė
Dalyvavo: VK nariai - Inga Navickienė, Justė Mažeikienė,Valdas Martinkus, Gediminas
Ušackas, Romas Stankevičius, Aurelija Kybartaitė, Silverijus Puotkalis, Evaldas Skyrius,
Saulius Bureika, Romualdas Franckaitis.
Nedalyvavo: Raimondas Jackevičius
DARBOTVARKĖ:
1.

Pasaulio čempionato aptarimas. Inga Navickienė, 20 min.

2.

Strateginio plano ir užduočių paskirstymo aptarimas. Inga Navickienė, 15 min.

3.

Rėmėjų pristatymas. Silverijus Puotkalis, 20 min

4.

Programinės įrangos pristatymas. Valdas Martinkus, 25 min

5.

LSTA balanso ir kitų ataskaitų tvirtinimas. Justė Mažeikienė, 5 min.

6.

Vasaros varžybų aptarimas: Justė Mažeikienė, Gediminas Ušackas, 30 min, po 6 min.:

1) Balaišienės taurė – dėl teisėjų ir trenerių seminaro;
2) Šiaurės šalių jaunių-jaunučių dėl finansavimo;
3) Europos jaunių-jaunučių čempionatas: rinktinių tvirtinimas ir finansavimo aptarimas;
4) Europos mini jaunučių čempionato pasirengimas ir aptarimas.
5) dėl sportininkų dalyvavimo Europos čempionate.

7.

Einamieji klausimai - 5 min.

Įm.kodas: 190783878, AB SEB bankas, Banko kodas: 70440, A/s : LT 837044060000279322

Prezidentė pradeda posėdį pasisveikindama su visais. Pakviečia prisistatyti Evaldą Skyrių, naują
LSTA VK narį. Evaldas Skyrius vardina kokius mokslus baigė, darbinę patirtį, pats buvęs
profesionalus sportininkas. Sako padės sporto šakai rašyti projektus finansavimui gauti, prisidės
prie šios sporto šakos vystymo.
1. Pasaulio čempionato aptarimas. Inga Navickienė, 20 min.
(11:10 posėdį paliko Romas Stankevičius)
Inga Navickienė sako, kas PČ organizavimas buvo aukščiausio lygio. Sako, kad turime galvoti
apie žaidėjus. Jiems reikia maisto papildų, masažisto, būtina siųsti 4, o ne tris žaidėjus.
Rinktinės trenerių ataskaitos:
2018 m. Pasaulio komandinis čempionatas, Švedija. Ataskaita.
Pogrupyje užimta 3 v. Įveiktos Australijos 3-0, Kubos 3-0, Irano 3-1 komandos. Pralaimėta
Ispanijai 0-3 ir Kosta Rikai 1-3.
Toliau tesėme kovas del 26- 38 v. Pralaimėjome Italijos rinktinei 0-3 ir užėmėme 33 vietą.
E.Stuckytė: 3 pergalės, 3 pralaimėjimai
K.Riliškytė: 2 pergalės, 3 pralaimejimai
U. Baskutytė: 1 pergalė, 3 pralaimėjimai
R. Paškauskienė: 4 pergalės, 1 pralaimėjimas.
Komandos pasirodymą vertinu gerai. Merginos parodė kovingumą ir norą laimėti.
Trūksta pasitikėjimo savo jėgomis kovojant su stipresniu varžovu. Manau , tai įgyjama turint
daugiau varžybų ir treniruočių, stovyklų. Ateičiai moterų ir vyrų rinktinei reikalingas daktaras.
Tokiu atveju buvo galima tikėtis ir aukštesnės moterų rinktinės vietos šiame pasaulio
čempionate. Lietuvos rinktinės trenerė,
R. Paškauskienė
Trenerio A. Orlovo ataskaita:
Lietuvos vyrų rinktinė žaidė 3-iame divizione. Diviziono 24 komandos buvo suskirstytos į
4 pogrupius po 6 komandas. LTU rinktinė pogrupyje susitiko su Saudo Arabijos, Šveicarijos,
Algerijos, Jordanijos ir Togo rinktinėmis.
LTU- Saudo Arabija 3:2
LTU- Šveicarija 1:3
LTU- Algerija 3:2
LTU-Jordanija 3:2
LTU- Togas 3:1
Lietuviai pogrupyje užėmė 3-ią vietą ir pateko toliau žaisti savo divizione dėl 1-12 vietų, kurios
vyko vieno minuso sistema.
Vyrų rinktinė nugalėjo Kubą rezultatu 3:1, Meksiką 3:1, Malaiziją 3:1 ir patekę į finalą,
Vietnamą nugalėjo 3:0!
Asmeniniai sužaisti susitikimai :
Tomas Mikutis 11:5 (laimėti:pralaimėti)
Medardas Stankevičius 10:4
Rimas Lesiv 5:4
Vyrų rinktinė pasiekė geriausią įmanomą rezultatą ir tapo 3-iojo diviziono nugalėtojais
bei pateko į kito pasaulio čempionato 2-ąjį divizioną.
Pastebėjimai :
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Manau, jog esant galimybei į Europos ir Pasaulio komandinius čempionatus turėtų vykti 4
sportininkai.
pagarbiai,
Artūras Orlovas
2. Strateginio plano ir užduočių paskirstymo aptarimas. Inga Navickienė, 15 min.
Prezidentė sako, kad reikia paruošti strateginį planą, prie kurio turėtų visi VK nariai prisidėti.
Mano vizija ir numatomos užduotis buvo išdėstyti veiklos programoje ir norėčiau, kad
visi turėtų ir rašytų savo misijos teiginius, nes jais mes paklojame organizacijos pamatus.
Jie yra organizacijos konstitucija, kuria bus vertinami visi bendri sprendimai. Kartu
planuodami organizacijos veiklą, mes turime atsakyti į klausimus: Kokių tikslų, atsižvelgdami į
svarbiausius asociacijos gyvenimo principus, sieksime? Kaip sieksime? Kaip
puoselėsime vertybes? Planuojant asociacijos veiklą, noriu paskirstyti užduotis ir skatinti
atskaitomybę, nustatyti užduočių atlikimo terminus. Siūlau prisiimti atsakomybes už šias sritis:
atstovas sporto klubams, darbas su savanoriais, juridiniai klausimai - Aurelija
Kybartaitė. Su vyriausybinėmis organizacijomis ir visomis sporto grandimis - Evaldas
Skyrius, Veteranų atstovas, rėmėjų pritraukimas – Silverijus Puotkalis. rengti kursus ir
seminarus trenerių kvalifikacijai kelti - R. Stankevičius, Viešųjų ryšių atstovas - Justė
Mažeikienė, Raimondas Jackevičius, sportininkų atstovas - Saulius Bureika, Trenerių
atstovas – Gediminas Ušackas, Lygų reikalai - V. Martinkus. Svarbi sritis – varžybų
organizavimas. Čia reikės visų indėlio. Silpna viešinimo sritis.
Iki liepos mėnesio pagalvokite, ką planuojame ir kaip norime vykdyti LSTA veiklą, kas netiko, ką
norėtumėme keisti. Rugsėjo mėnesį 2019-2022 metų strateginį planą, apsvarstę pasiūlymus,
rašysime kartu..
3. Rėmėjų pristatymas. Silverijus Puotkalis, 20 min
Teko ieškoti nuotraukų kaip atrodo mūsų rinktinės, tai ne daug pavyko rasti. Trūksta viešumo.
Neturime savo išskirtinumo aprangoje, nei nacionalinės atributikos. Pats buvau Ispanijoje,
JOOMA gamykloje, jie remia lengvąją atletiką, lauko tenisą ir daug įvairių klubų. Su
jais šnekėjomės, jie nieko prieš padėti mums apsirengti. Turime apsispręsti ar mes būsime
prisirišę prie vieno rėmėjo ar galime jų turėti 4-5, reikia pritarimo visų. Seka kitų rėmėjų: Jei yra
Jooma, sekantis rėmėjas gali būti sporto klubas, kuris leistų treniruotis jų salėse, tik
sportininkai turi gražiai, reprezentatyviai atrodyti.
Kokios sąlygos Joomos, kiek rinktinių, kokio amžiaus rinktines jie rengs. Jeigu Jooma
rengs suaugusius, jaunius, tai jaunučiams ir mini jaunučiams LSTA galės pirkti aprangas su
nuolaida. Ušackas sako, kad turime sutartį su JOOLA ir inventorių jų naudojame ir aprangas. Tai
reikia peržiūrėti ar galima būtų inventorių iš Joolos įsigyti, o aprangas iš Joomos.
Silverijus sako, kad Jooma metams duotų 20 pilnų komplektų.
Prezidentė čempionate kalbėjosi su Joola dėl geresnių rėmimo sąlygų – padidintų aprangų
komplektų skaičių. Mums taip pat aktualus ir inventoriaus klausimas, kurį galime įsigyti
su nuolaidomis. Pakeistą sutartį žadėjo atsiųsti per mėnesį laiko.
Sportininkai skundėsi, kad Joola naujų aprangų prieš PČ neturėjo, atsiunčia ne Tai, kas
užsakyta.

Įm.kodas: 190783878, AB SEB bankas, Banko kodas: 70440, A/s : LT 837044060000279322

Silverijus Puotkalis teigia, kad bet kurį inventorių galime gauti tomis pačiomis kainomis. Tegu
Joola remia tik inventoriumi. Susitarimo dalykas.
Evaldas Skyrius sako, kai kuriose sporto šakose rėmėjai geriausiems sportininkams papildomai
dar duoda aprangų.
BALSAVIMAS: ar tęsti derybas su Jooma. 9 pasisakė už.
NUTARTA: tęsti derybas su Jooma dėl aprangų Lietuvos rinktinėms.

4. Programinės įrangos pristatymas. Valdas Martinkus, 25 min
Valdas parodys po VK posėdžio programą kaip veikia tiems, kas nematė dar. Ką padarė
programuotojas, ką darė nemokamai. Reikia pasirašyti sutartį ir sumokėti avansą. Gegužės 22 d.
prezidentė bus Vilniuje ir tada galės pasirašyti sutartį ir pervesti avansą. Silverijus sako sutartėlę
pasirašyti pirminę su grafiku kada apmokėjmas bus vykdomas. G. Ušackas sako su teisėjais,
treneriais kalbėjosi, kad reikia surengti seminarą, apmokyti juos dirbti su programa ir duoti
prisijungimus vykdantiems varžybas. Programoje galima parinkti, kad tik vienas varžybas leistų
suvesti. Valdas sako ir reitingą skaičiuos. Gaigalis sako, matė programą, tai, jei ji veiks,
tai tikrai bus gerai. Pirmą pusmetį, paleidus naują programą, reitingą skaičiuos ir K. Gaigalis, jei
kiltų kokių nesklandumų paleidžiant naują programą.
Romualdas Franckaitis padovanojo LSTA 69 komandinių rezultatų knygą.
Silverijus klausia R. Franckaičio nuomonės dėl teisėjų asociacijos įkūrimo. R. Franckaitis sako,
kad nereikia tokios, nes yra teisėjų kolegija. E. Skyrius sako, kad rankinis turi teisėjų asociaciją,
kuri rašo projektus ir gauna finansavimą iš KKSD. Nutarta paskelbti LSTA svetaineje informaciją
kad norintys įsteigti stalo teniso teisėjų asociaciją registruotusi el. pašto
adresu info@stalotenisas.lt.
E. Skyrius sako, kad startinis mokestis gali būti ir čempionatuose, prizinis fondas turi būti
sportininkams. LSTA taurę baisu buvo žiūrėti - iš 8 dalyvavo 5. Vienas sportininkas du susitikimus
pralošė ir nusiėmė nuo varžybų, nes traumuotas. Kas kaip nori, taip ir elgiasi. Turi būti baudos.
G. Ušackas sako, kad tokių varžybų nereikia rengti, kurios neturi prasmės. Jei nepasiteisina
LSTA taurė ir nesusirenka žaidėjų, tai gal ir nereikia jos rengti, tam pritaria ir E. Skyrius.
Į bendrus nuostatus turime įtraukti pažeidimus ir baudas. Teisėjų asociacija galėtų išduoti
treneriams licencijas, supažindinti su taisyklėmis. Aurelija sako ir žaidėjas turi būti
supažindintas su taisyklėmis varžybų metu, nes dabar vaikų elgesys nebaudžiamas, nerodomos
geltonos kortelės. Vaikai daužo stalus, keikiasi.
5. LSTA balanso ir kitų ataskaitų tvirtinimas. Justė Mažeikienė, 5 min.
Ataskaitos patvirtintos, 7 už.
6. Vasaros varžybų aptarimas: Justė Mažeikienė, Gediminas Ušackas, 30 min, po 6 min.:
Europos jaunučių -jaunių, šiaurės šalių jaunučių-jaunių, rinktinių patvirtinimas, sudarytus pagal
kriterijus.
JAUNĖS
1. K. Ščiglaitė
2. A. Melaikaitė
3. E. Satkevičiūtė
Tren. V. Martinkus
JAUNUTĖS
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1. K. Riliškytė
2. E. Riliškytė
Atsarginės
3. K. Kuznecova
4. M. Mortūnaitė
Trenerė J. Prūsienė
JAUNIAI
1. A. Kačerauskas
2. B. Vaitkevičius
3. M. Stankevičius
Atsarginis: V. Samakaljevas
Treneris: V. Stankevičius
JAUNUČIAI
1. E. Klarenbeek
2. G. Knezius
Atsarginis Šimon Lukša
Treneris H. Alon
Pernais buvo apmokėta visos išlaidos rinktinėms, o šiems metams taip nebus.
Siūlo 800, kurie numatyti NETU, skirti EČ.
Apmokėti komandines varžybas, o asmenines patys apsimoka. Pirmi nr. gaudavo pilną
išlaikymą. Gediminas praneš rinktinių treneriams, kad jie apsispręstų ar jų sportininkai žais
asmeninėse. Pridėti dar 100 ir 900 padalinti 3 rinktinėms, o jei nevažiuoja, tai juos panaudoti
Europos jaunių-jaunučių čempionato pasiruošimui arba pačiam čempionatui.
BALSAVIMAS 8 už
Silverijus klausia kiek reiktų mums fiziniam pasiruošimui salės, galėtų susitarti.
Reikia paskelbti LSTA svetainėje rinktines su nuotraukomis, vardais, pavardėmis.
Birželio 15-17 d. Vilniuje vyks tarptautinis turnyras Br. Balaišienei atminti. Pagal nuostatus
Lietuvos jaunučių 4 komandos dalyvaudavo, o mini jaunučių - 2. Gegužės 25 d. paraiškų
padavimo paskutinė diena, tada bus aišku kiek užsiregistravo užsieniečių.
Prancūzijos mini čempionatas Starsbūrė : apmokėjimas 2006 m. berniukas ir mergaitė 1 nr. ir
2007 m. 1 nr. bern. ir merg., treneriai 1 nr. vyresnių metų. Aurelija sako, kad reikėtų
iki
Frankfurto skristi, o paskui važiuoti autobusu ar traukiniu.
Dar Aurelija klausia, kodėl žaidėjas turi žaisti už vyresnius metus, o ne savo metuose, nes
apmoka 1 nr., o jei žaidėjas pagal atrankos kriterijus yra nr. 1 vyresniuose metuose, o
savo metuose nr. 2 tai nėra logikos, kad jam neapmoka.
Aurelija klausia kiek skirta pinigų pasiruošimui į mini jaunučių čempionatą. Prezidentė
sako, kad sąmata bus aiški tada, kai žinosime kokios bus išlaidos Euro mini čempionatui.
Europos asmeninis stalo teniso čempionatas (EČ): prezidentė prašo LSTA VK narių
atsiųsti savo pasiūlymus kas turėtų dalyvauti EČ.
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7. Einamieji klausimai.
K. Gaigalis sako, kad teisės ir etikos komisija gavo Širvintų skundą dėl neetiško ir nepagarbaus
žaidėjo Egidijaus Žižiūno elgesio. Kai žaidėjai keitėsi stalo pusėmis E. Žižiūnas sudavė su
petim kitam žaidėjui. Etikos ir teisės komisija nutarė pareikšti pastabą žaidėjui.
Posėdį paliko Gediminas Ušackas 12:52

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Navickienė

Justė Mažeikienė
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