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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ BALSAVIMAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE
2018 m. gruodžio 31 d.
Balsavime dalyvavo 9 LSTA VK Nariai, kvorumas buvo.
1. Svarstyta: LSTA įsigytos programos administratoriumi paskirti Valdą Martinkų (nuo 2019 m.
sausio 1 iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.), kuris nemokamai skaičiuos reitingą šioms varžyboms: visos
LSTA varžybos išskyrus Lietuvos čempionato I-ą etapą, neformaliojo ugdymo centro
organizuojamos moksleivių varžybos, miestų, rajonų jaunimo, jaunių, jaunučių pirmenybės).
Balsavimas: 8 už.
Nutarta: nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. už reitingo skaičiavimą ir programos
administravimą atsakingas Valdas Martinkus.
2. Svarstyta: nuo 2019 m. sausio 1 d. reitingas bus skelbiamas kas mėnesį.
Balsavimas: vienbalsiai už.
Nutarta: nuo 2019 m. sausio 1 d. reitingas bus skelbiamas kas mėnesį.
3. Svarstyta:reitinginėse varžybose dalyvių skaičius turi būti ne mažesnis nei 20 arba 12.
Balsavimas: 5 už 12 dalyvių, 3 susilaiko, 1 už 20 dalyvių.
Nutarta: reitinginėse varžybose dalyvių skaičius turi būti ne mažesnis nei 12.
4. Svarstyta:reitinginėse varžybose moterų grupėje dalyvių skaičius ne mažesnis nei 5 ar 8.
Balsavimas: 4 už 5 dalyves, 3 už 8 dalyves, 2 susilaiko.
Nutarta: reitinginėse varžybose moterų grupėje dalyvių skaičius ne mažesnis nei 5.
5. Svarstyta: reitingo skaičiavimo Lietuvos čempionato I-ame etape imti mokestį 1 Eur (0,80 ct
reitingo skaičiuotojui, 0,20 ct LSTA) Eur iš suaugusių, 0,50 centų iš moksleivių (LSTA sumoka
reitingo skaičiuotojui iš surinkto startinio mokesčio).
Balsavimas: 8 už.
Nutarta: reitingo skaičiavimo Lietuvos čempionato I-ame etape imti mokestį 1 Eur (0,80 ct
reitingo skaičiuotojui, 0,20 ct LSTA) Eur iš suaugusių, 0,50 centų iš moksleivių (LSTA sumoka
reitingo skaičiuotojui iš surinkto startinio mokesčio).
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6. Svarstyta:reitingo skaičiavimo mokestis komerciniuose suaugusių turnyruose 12-20 dalyvių 20 Eur (20 % LSTA, 80 % reitingo skaičiuotojui) ir toliau didėjančia tvarka (21-30 dalyvių - 30
eur, 31-40 - 40 Eur). Tokiu būdu bus išrašoma viena sąskaita organizatoriui. Buhalteriškai
tvarkinga ir patogu.
Balsavimas: 7 už, 1 susilaiko, 1 prieš.
Nutarta: reitingo skaičiavimo mokestis komerciniuose suaugusių turnyruose 12-20 dalyvių - 20
Eur (20 % LSTA, 80 % reitingo skaičiuotojui) ir toliau didėjančia tvarka (21-30 dalyvių - 30 eur,
31-40 - 40 Eur).
7. Svarstyta: miestų, rajonų, jaunių, jaunučių pirmenybių (atrankinės) koeficientas 0.8 ar 1.
Balsavimas: 6 už 0.8, 3 už 1.
Nutarta: miestų, rajonų, jaunių, jaunučių pirmenybių (atrankinės) koeficientas 0.8.
8 Svarstyta: organizatorius LSTA turi atsiųsti varžybų nuostatus (bus skelbiama LSTA sveitainėje
meniu punkte "TURNYRAI") jei nori, kad būtų skaičiuojamas reitingas iki varžybų likus 1
savaitei ar dviem savaitėm.
Balsavimas: 6 už tai, kad būtų atsiųsta likus 2 savaitėms iki varžybų, 3 už tai, kad būtų atsiųsta
likus 1 savaitei iki varžybų.
Nutarta: organizatorius LSTA turi atsiųsti varžybų nuostatus (bus skelbiama LSTA sveitainėje
meniu punkte "TURNYRAI") jei nori, kad būtų skaičiuojamas reitingas iki varžybų likus dviem
savaitėm.
9. Svarstyta: LSTA į svetainę įkelia nuostatus ir skelbimą apie varžybas LSTA nariams
nemokamai, o ne LSTA nariams mokestis 10 ar 20 Eur.
Balsavimas: 3 už 10 Eur mokestį, 6 už 20 Eur mokestį.
Nutarta: LSTA į svetainę įkelia nuostatus ir skelbimą apie varžybas LSTA nariams nemokamai,
o ne LSTA nariams mokestis 20 Eur.
10. Svarstyta: Tas pats organizatorius per metus gali vykdyti reitinginių varžybų neribotai arba
vykdant daugiau nei 12 varžybų sumoka 20 Eur mokestį.
Balsavimas: 6 už tai, kad vykdant daugiau nei 12 varžybų per metus sumoka 20 Eurų mokestį, 3
nariai susilaiko.
Nutarta: Tas pats organizatorius per metus gali vykdyti 12 reitinginių varžybų, vykdant daugiau
negu 12 sumoka 20 Eur mokestį.

Prezidentė

Inga Navickienė
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