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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2018 m. gruodžio  11 d. Nr. 7 

 

Pradžia: 11:05 val., pabaiga: 17:00  val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

Dalyvavo: VK nariai – prezidentė Inga Navickienė, Justė Mažeikienė, Aurelija Kybartaitė, Valdas 

Martinkus, Gediminas Ušackas, Romas Stankevičius, Raimondas Jackevičius, Silverijus 

Puotkalis, Evaldas Skyrius, Saulius Bureika, teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras 

Gaigalis 

 

Svečiai: garbės prezidentas Rimgaudas Balaiša,  Arvydas Litvinas 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. 2018 m. pagrindinių įvykių apžvalga ir gairės ateinantiems metams. I. Navickienė. 

Prezidentė sveikina visus susirinkusius. Džiaugiasi mūsų rinktinių sėkmingu startu I Europos 

atrankos komandinio čempionato etape ir informuoja, kad antro etapo burtai bus traukiami 

gruodžio 19 d. Ta proga prezidentė siūlo sukurti reklaminį klipą ir per TV sporto kanalą viešinti. 

Turintys idėjų parašykite ką siūlote.  

R. Balaiša: reikia ieškoti žmogaus, kuris dirbtų su viešinimu. Jei Delfi TV transliuoja, tai su 

jais reikia tartis, kad jie dėtų mūsų straipsnius.  

Prezidentė: buvo atvykęs ETTU gen. sekretorius Ričardas Skrutonas apžiūrėti Druskininkų 

sportininkų rengimo centro, kuriame 2021 m. galimai vykdysime Europos jaunių - jaunučių TOP-

10 pirmenybes. Jam labai patiko sporto kompleksas.  2019 m. Europos stalo teniso čempionate 

mums reikės pristatyti paskirtų varžybų viziją. Taip pat ETTU gen. sekretorius stebėjo Europos 

atrankos komandinio čempionato 1-o etapo vyrų ir moterų mačus, domėjosi mūsų planais, 

apžiūrinėjo informaciją svetainėje, susipažino su atvykusiais stebėti varžybų VK nariais. 
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2. 2018 m. kalendoriaus tvirtinimas. G. Ušackas. 

Gediminas Ušackas: kalendorius buvo visiems persiųstas susipažinimui, pageidaujamos 

varžybos įtrauktos, kad nesidubliuotų varžybos, pakeista jaunučių čempionato data. Po šių 

metų Lietuvos TOP- 12 pirmenybių bus kitų metų pirmenybių data. Esant svarbiai priežasčiai 

LSTA VK pasilieka teisę keisti kalendoriuje numatytas datas.  

      Skelbiamas balsavimas už 2019 m. kalendoriaus patvirtinimą. 

BALSAVIMAS: 9 už, 1 susilaiko.  

NUTARTA: 2019 m. LSTA varžybų kalendorius, sudarytas trenerių tarybos pirmininko 

Gedimino Ušacko, patvirtintas. 

3. 2018 m. varžybų nuostatų tvirtinimas.  10 min. R. Jackevičius. 

Raimondas Jackevičius teigia, kad jei nėra didelių klaidų, tai nuostatų dažnai keisti 

nereikėtų. Teisingiausiai atrodo bendroji dalis, nes ji buvo mažiausiai taisoma. O visur kitur 

korekcija padarė žalą. Vasarą reikėtų tuo užsiimti ir parašyti kuo konkrečiau ir aiškiau. R. 

Jackevičius sako tą galima padaryti. Vienur rašoma, kad žaidžiama iš trijų setų, kitur iki trijų. 

Tą reikėtų suvienodinti. Dar vienas pataisymas, kad LSTA VK pasilieka teisę keisti nuostatus, 

o ne LSTA.  Visur parašyta, kad burtai traukiami bendrojoje dalyje, o ne prie kiekvienų 

varžybų. Jis taip pat teigia, kad dėl naudojamo inventoriaus turime laikytis ITTF nustatytų 

reikalavimų.  

Pagrindinėje nuostatų dalyje parašyta, kad dėl nakvynės kreiptis likus 10 dienų iki varžybų 

į organizatorių, tačiau kelis metus tą atsakomybę nuo savęs organizatoriai nusiėmė, ypač 

Vilniaus mieste. Gen. sekretorė sako, kad Vilniuje reikia užsakyti nakvynę prieš mėnesį ar net 

prieš du. O tuo metu dar būna neįvykusios atrankinės varžybos. 

Kazimieras Gaigalis sako, kad nuostatuose reikia parašyti kokiu principu skirstomi 

žaidėjai, nes būna pagal reitingą arba pagal reitingą ir miestus. Abu būdai galimi. Jei 

žaidžiama 1 ar 2 minusų sistema, tai tik pagal reitingą reikia skirstyti. Silverijus Puotkalis 

pritaria, kad taip ir turėtų būti.  

R. Jackevičius sako, kad  užsienyje stengiasi atskirti šalis, kad nežaistų sportininkai iš tos 

pačios šalies tarpusavyje. Raimondas sako ar neužtenka kad vykdomas burtų traukimas pagal 

taisykles. Galima pogrupius skirstyti, o minusinėje pagal reitingą. Kazimieras Gaigalis  

parašys reglamentą iki jaunimo čempionato, kur bus numatytas koks burtų traukimas turėtų 

būti taikomas esant skirtingam žaidėjų skaičiui ir t.t. Reikia prabalsuoti už pagrindą sako R. 

Jackevičius ir  S. Bureika. Kalbama tik apie minuso lentelę. Gyvatuko sistemą galima taikyti 

tik komandinėse varžybose, sako K. Gaigalis.  
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Skelbiamas balsavimas: kas už tai, kad minusinėje lentelėje būtų skirstoma pagal miestą 

ir pagal reitingą?  

Nei vienas už tai nebalsuoja. Kas už tai, kad būtų skirtoma minusinėje lentelėje tik pagal 

reitingą?  

BALSAVIMAS: vienbalsiai už tai, kad būtų skirtoma minusinėje lentelėje tik pagal 

reitingą. 

NUTARTA: skirstyti tik pagal reitingą minusinėje lentelėje. 

Dar, kalbant apie 2019 m. nuostatus, prezidentė teigia, kad mums visada trūksta lėšų ir reikia 

ieškoti būdų kaip jas kryptingai naudoti. Mes apmokame jaunių ir jaunučių čempionatuose 

nakvynę, tai susidaro vienam čempionatui mažiausiai 800 Eur vienai nakčiai, kitų sporto šakų 

federacijos nakvynės neapmoka. Šias lėšas galėtumėm panaudoti sportininkų išvykimui į 

tarptautines varžybas ar sporto stovyklų organizavimui. Prezidentė Inga Navickienė sako, kad 

atvažiuoja iš miesto ar rajono po tris žmones, tai jiems sumokėti už nakvynę nėra didelė suma, o 

asociacijai už visus mokėti gaunasi didelė. Evaldas Skyrius sako, kad kai kurių sporto šakų 

čempionatuose dar mokami ir startiniai mokesčiai, numatyta data iki kada reikia sumokėti už 

dalyvavimą, jei nesumokama iki nurodytos datos, mokama bauda. Kiekvienas miestas atsiveža 

savo teisėją. Įsigaliojus tvarkai dėl duomenų apsaugos, turime įtraukti į nuostatus, kad yra viešas 

renginys ir gali būti filmuojama, fotografuojama, medžiaga platinama. Aurelija Kybartaitė 

informuoja, kad yra paruošusi ir atsiuntusi kaip reikėtų susitvarkyti dėl duomenų apsaugos 

įstatymo. A. Kybartaitė teigia, kad  gydytojo viza, turėtų būti tokia forma, kurią išduota 

dispanserio ar poliklinikos gydytojo, bet jau kaip tikram sportininkui, o ne šiaip, kad gali 

sportuoti. Organizatorius būtų atsakingas, jeigu kažkas atsitiktų, o pažyma neatitiktų reikalavimų.  

Taip pat siūloma Lietuvos čempionate antrame finale skirti paguodos prizą, ir nuostatuose rašyti 

reikia, kad antras finalas, o ne dėl 17-os vietos. Paguodos turnyro nugalėtojas apdovanojamas 

simboline dovanėle. 

Siūloma balsuoti už tai, kad LSTA nuo 2019 m. nemokėtų už nakvynę per jaunučių, jaunių 

čempionatus.  

BALSAVIMAS:  8 už, 1 prieš, 1 susilaikė.  

NUTARTA: Nemokėti už nakvynę jaunučių, jaunių čempionatuose. Nuostatuose ištrinti, kad 

aprūpinama nakvyne.  

Kas prieštarauja 2019 m. varžybų nuostatų tvirtinimui? 

BALSAVIMAS: visi vienbalsiai už, kad patvirtinti 2019 m. nuostatus.  

Kazimieras Gaigalis paruoš burtų traukimo reglamentą. 

NUTARTA: 2019 m. LSTA varžybų nuostatai patvirtinti. 
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4. Visų amžiaus grupių Lietuvos rinktinių atrankos kriterijų tvirtinimas. G. Ušackas. 

Yra atsiųsti trys rinktinės sudarymo pasiūlymai.  

Pagrindiniai žaidėjai dėl įvairių priežasčių nebenori važiuoti į Europos komandinio čempionato 

atrankines varžybas. Etikos komisija turėtų svarstyti tokį elgesį. G. Ušackas teigia, kad reikia 

informuoti rinktinių trenerius, kad pateiktų ataskaitas už Europos komandinio čempionato 

atrankinių I-ą etapą. 

Rinktinėse yra po 6 žaidėjus. R. Balaiša teigia, kad stipriausi žaidėjai privalo žaisti II atrankos 

etape, nes bus stiprūs varžovai. VK turi priimti sprendimą dėl sportininkų dalyvavimo kituose 

tarptautiniuose turnyruose, jei rinktinės narys atsisako žaisti. Treneris turi mažiausiai prieš 

mėnesį jau planuoti kas važiuos ir apklausti. Viceprezidentas S. Puotkalis teigia, kad turi būti 

pateiktas planas, tikslai, ataskaitos. A. Kybartaitė teigia, kad treneriai už ką yra atsakingi turi 

būti supažindinti raštiškai. Visų rinktinių treneriai turi tai pasirašyti. 

R.Jackevičius teigia, kad visada stengdavomės, kad išvažiuotų stipriausi sportininkai, nors 

Lietuvoje gal ir nelaimi. Treneris turi šnekėtis su sportininkais, jis neturės autoriteto, jei jis 

negali suformuoti rinktinės. 

Aurelija sako, trenerio atsakomybė turėtų būti didesnė sudarant rinktinę. Jis geriausiai turi žinoti 

kas geriausios formos yra dabar.  

R. Balaišos teigimu pagal atrankos kriterijų taškus jie yra kandidatai į rinktinę, bet lemiamas 

pasirinkimas turėtų būti trenerio.  

Gediminas kalbėjo su rinktinės treneriais. Jie siūlo, kad du žmonės į rinktinę būtų traukiami 

pagal taškus ir važiuotų po 4 sportininkus į komandines varžybas.  Pagal taškus jie siūlo atrinkti 

2 sportininkus, o kitus 2 - trenerio siūlymu. Jei LSTA VK nepatvirtina šių sportininkų, vėl 

derinama su treneriu. Sportininkai siūlomi tik iš kandidatų sąrašo.  

Prezidentė  Baltijos ir Šiaurės šalių čempionatus į kriterijus traukė sąmoningai, kad motyvuotų 

jose dalyvauti, kadangi už tai bus duodam taškai.  Pagrindiniai nariai atsisako važiuoti, nors tai 

būtų pasiruošimas prieš EČ, teigia prezidentė.  Gediminas teigia, kad nereikia traukti šių 

čempionatų ir jiems skirti taškų. Jackevičius sako, ne mes jiems reikalingi, o jie mums, trenerio 

darbas tas, kad turi šnekėtis, tartis su sportininkais. 

6. 13:00-14:00 - sportininkų ir trenerių pagerbimas. 

VK posėdis tęsiamas. 

Sauliui Bureikai nepatiko trenerių tarybos nuomonė, kad topui skiriama daug daugiau taškų nei 

LČ. Jo manymu, neturėtų būti tarp jų didelio skirtumo, kad nesumažintų TOP- 12 reikšmės. 

Romas Stankevičius pritaria, kad negalima menkinti TOP-12 pirmenybių taškų, taip pat ir 

LSTA taurės varžybų taškai turi būti didesni. Norime, kad dalyvautų, bet taškai yra menki. 
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Valdas Martinkaus nuomone sudarant rinktinę turėtų būti skaičiuojami taškai už Baltijos ir  

Šiaurės šalių čempionatus. Pirmas į rinktinę patenka  - Lietuvos čempionas, antras  - pagal 

surinktus taškus, trečią - renkasi treneris. Jei keturi važiuoja, tai trečias pagal surinktus taškus, o 

ketvirtą siūlo treneris.  Jei dubliuojasi, tai sekantis. S. Bureika sutinka su šia nuomone, bet 

treneris vieną turėtų rinktis, o į asmenines turi vykti be trenerio pasirinkimo. Į asmenines 

važiuoja čempionas, antras ir trečias tas, kuis surinko daugiausiai taškų, be trenerio pasirinkimo. 

SIŪLOMA BALSUOTI už rinktinės sudarymo kriterijus formuojant komandą į komandines 

varžybas. 

I-as variantas: čempionas, antros vietos laimėtojas ir trečias, surinkęs daugiausiai taškų 

II-as variantas: čempionas ir du daugiausiai surinkę taškų, jei dubliuojais važiuoja sekantis. 

BALSAVIMAS: už pimą variantą 2 už, 2 susilaiko.  Už antrą variantą 5 už.  

NUTARTA: 2 variantas. Čempionas ir du daugiausiai surinkę taškų, jei dubliuojasi važiuoja 

sekantis. 

Evaldas Skyrius paliko posėdį 14:30 (balsavime nedalyvavo,) 

Reikia peržiūrėti taškus ir koeficientus. Taigi siūloma atitinkamoms varžyboms tokie 

koeficientai:  

LTU TOP-12 -  koeficientas 1.3; 

LSTA Taurės finalinis etapas - koeficientas 0.6; 

Lietuvos čempionatas -  koeficientas 2; 

Pasaulinis reitingas taškai  (skaičiuojmi taškai rinktinės formavino metu); 

Baltijos šalių čempionatas - koeficientas 0.6; 

Šiaurės šalių čempionatas - koeficientas 0.6; 

Valdas siūlo, jei skaičiuosime dviejų varžybų taškus, tai pirmų metų taškus mažinti per pusę. 

Dviejų metų varžybų (Lietuvos čempionato ir TOP-12 pirmenybių) taškai bus skaičiuojami nuo 

2019-2020 m.  

Visų varžybų (auksčiau išvardintų) taškai:  

I-a vieta 250 

II-a vieta 200 

III-ia – IV vieta 150 

V-VIII – 100 

Pasaulinis reitingas 100-uke - 625 taškai 

Antras šimtukas- 500 taškų. 

Trečias šimtukas – 375 taškų. 

Ketvitras šimtukas - 250 taškų. 
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Penktas šimtukas – 125 taškų. 

Skaičiuosis dviejų metų varžybų rezultatai (Lietuvos čempionato ir TOP-12 varžybų rezultatai), 

o ankstesnio sezono varžybų rezultatai dauginami iš 0.5 koeficiento. Ši taisyklė galios nuo 2018 

gruodžio 11 d. (2018 m. TOP-12 gruodžio 18 d. Pirmos varžybos, kurioms bus taikomas ši 

taisyklė).  

SIŪLOMAS BALSAVIMAS už visą paketą: dėl koeficientų, dėl taškų, dėl rinktinės formavimo 

komandinėms varžyboms ir asmeninėms, dėl skaičiavimo varžybų rezultato už du metus 

(Lietuvos čempionato ir TOP-12 varžybų rezultatai, o ankstesnio sezono varžybų rezultatai 

dauginami iš 0.5 koeficiento). 

BALSAVIMAS 7 už, 1 prieš, 1 susilaiko 

NUTARTA: daugumos balsų persvara priimtas visas paketas pakeitimų (išvardintas auksčiau). 

5. Reitingo skaičiavimo metodikos tvirtinimas. V. Martinkus. 

Programa paruošta, galima su ja dirbti, bet kažkas turi su ja dirbti, teigia V. Martinkus. Taip pat 

reikia atskiro posėdžio aptarimui klausimų, susijusių su reitingo skaičiavimu. Klausimas 

perkeliamas kitam VK posėdžiui. Reikia pasižiūrėti kaip veikia programa ir kas toliau ją 

administruos. 

 

                                                     

Posėdžio pirmininkė                                       Inga Navickienė 

 

 

Posėdžio sekretorė        Justė Mažeikienė 

 

 


