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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2019 m. rugsėjo 6 d. Nr. 4 

 Pradžia: 15:30 val., pabaiga: 18:00 val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

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

Gediminas Ušackas, Raimondas Jackevičius, Saulius Bureika, Aurelija Kybartaitė, Romas 

Stankevičius, Eglė Kažytė. 

Nedalyvavo: Evaldas Skyrius, Romualdas Franckaitis, Silverijus Puotkalis 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Europos čempionato aptarimas. Inga Navickienė 

Prezidentė informavo VK narius apie naujienas iš Europos čempionato metu vykusio 

delegatų suvažiavimo. Taip pat ir apie projekto - 2021 m. Europos jaunių – jaunučių 

TOP-10 pirmenybių - prezentaciją., Iš ETTU narių gavome nurodymą, kad gautume 

leidimą šias varžybas organizuoti, iki gruodžio mėnesio turime parengti išsamią finansinį 

sąmatą. Labai liūdna, kad Lietuvos komandų nepateko į čempionatą.  

Po suvažiavimo vyko Šiaurės Europos šalių susirinkimas. Šių šalių delegatai vieningai 

sutarė, kad turėtume stovyklas daryti kartu, daugiau bendradarbiauti šiame regione. ITTF 

pakėlė kainas už reitingo skaičiavimą ir varžybų įtraukimą į jų kalendorių. Buvo 500 Eur, 

o jau nuo 2020 metų bus 2000 Eur. Suomiai atsisakė skaičiuoti reitingą. Mums reikia 

pagalvoti ar mes per Balaišienės varžybas mokėsime už reitingo skaičiavimą ir varžybų 

įtraukimą į ITTF  kalendorių.  

2. Varžybų analizė.  
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1) Europos jaunių jaunučių ir Europos šiaurės šalių čempionatų aptarimas, trenerių 

ataskaitos, išvados ir pasiūlymai. Saulius Bureika, Gediminas Ušackas. 

Trenerių tarybos pirmininkas Gediminas Ušackas sako, kad diskutavo su treneriais. Nuomonė 

tokia, kad pasirodymas Europos jaunių – jaunučių čempionate šiais metais yra pats praščiausias. 

Vaikinų jaunių rinktinė visada su retomis išimtimis kovodavo dėl žemesnių vietų. Jaunės 

merginos nepateko į šešioliktuką. Net atsižvelgus į tai, kad merginos tik pirmus metus žaidžia 

jaunių grupėje, tikėtasi geresnio rezultato. Merginoms skiriama daug pinigų, o rezultatų nėra.  Iš 

Europos jaunių -jaunučių čempionato ne vieną kartą skambino treneriai Jolanta Prūsienė, Viktoras 

Frizelis, dėl netinkamo vaikinų jaunių rinktinės trenerio Hen Alon. Jaunių rinktinės treneris, kai 

žaisdavo ne jo auklėtinis, tai jo nebūdavo šalia, neatliko savo pareigų. Po susitikimo 

nepaspausdavo sportininkui rankos. Per paskutinį mačą Lietuva – Armėnija nuėmė vieną žaidėją, 

tai komandinį susitikimą žaidė dviese. Vienas žaidėjas išvyko anksčiau keliomis dienomis iš 

čempionato, nors asociacija sumokėjusį už jo akreditaciją. Dar taip niekada nėra buvę. Per Šiaurės 

šalių čempionatą žaidė ne tas žaidėjas, už kurį buvo sumokėta ir buvo išsiųstas į varžybas už 

LSTA pinigus. Nuvežė savo nuožiūra, savo žaidėją, neįspėjęs, kad turėtų žaisti atsarginis. Aurelija 

Kybartaitė teigia, kad tai jau yra tendencija, nes neišvažiavo į Mogiliovą, į Europos jaunių-

jaunučių čempionatą praeitais metais, ir tai jau kartojasi. Sportininkams jau turime nuobaudas, o 

treneriai gali daryti ką nori, nes tai yra anarchija. 

SIŪLOMA: trenerių tarybos pirmininko siūlymas yra jau dabar spręsti šitą situaciją ir neskirti jo 

į rinktinės trenerius. A. Kybartaitė siūlo surinkti visą informaciją apie jo elgesį, visus faktus ir 

tada priimti sprendimą. Tokie veiksmai pažeidžia etikos kodeksą. Elektroniniu paštu galime 

balsuoti. Raimondas Jackevičius sako, kad reiktų jį pakviesti į kitą posėdį ir iš jo išgirsti jo 

argumentus. R. Stankevičius palaiko narių nuomonę, kad rinktinės treneris turi būti pakviestas į 

posėdį ir surinkta visa medžiagą, dabar negalime priimti sprendimo.  

NUTARTA: surinkti informaciją ir faktus apie netinkamą trenerio elgesį ir pakviesti į kitą VK 

posėdį.  

 Buvo gautas trenerio Alon laiškas dėl sudarytų komandų, kurios atstovavo Lietuvos rinkitines 

Baltijos šalių čempionate. Į šį laišką yra išsiųstas treneriu atsakymas. Tai apibendrinant 

atsakymas: G. Ušackas sako, kad į Baltijos šalių čempionatą vienas iš Hen Alon auklėtinių nebuvo 

kviečiamas, nes treneris dėl NETU nepaaiškino situacijos. Priimtas sprendimas, kad jis nežais už 

rinktinę, kol nebus išsiaiškinta šita situacija. Be to buvo siūloma žaisti kietiems sportininkams, 

kurie yra jaunių rinktinėje, tačiau atsisakė. 

 Saulius Bureika sako, kad perskaitė trenerių ataskaitas. Iš tikrųjų net ataskaitomis pavadinti to 

negalime. Jokių pasiūlymų nėra nei iš vieno. Visi žinome, kad trūksta pinigų, mažai varžybų, bet 
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kartu galėtumėme susėsti ir pasikalbėti, ieškoti sprendimų. Prezidentė sako, galbūt nemoka 

parašyti, tai reiktų paruošti klausimus pagal kuriuos rašytų ataskaitą.  

S. Bureika buvo Europos jaunių- jaunučių čempionate ir matė kaip žaidė mūsų rinktinės. Sako, 

kad jaunių merginos nebuvo nei blogesnės nei geresnės už kitas. Vyko kova, tiesiog šiek tiek 

pritrūko. Jei prieš baltaruses būtų laimėjusios, tai jau būtų 16-uke. Mačiau ir kaip treneris H. Alon 

po susitikimo sėdėjo nusisukęs nuo sportininko ir nepadavė rankos. Sportininkas buvo pasimetęs, 

gaila buvo žiūrėti. Buvo gėda, kad esu iš Lietuvos, nes visi mate tokį neetišką trenerio elgesį. 

Negalima ignoruoti sportininko. 

Jaunutės mergaitės irgi neblogai žaidė, su graikėmis labai didelė kova buvo. Neatrodėme mes ten 

labai blogai. Jaunučių berniukų rinktinės vienas sportininkas žaidė labai nestabiliai, o kitas labai 

gerai žaidė. Bet tarp rinktinių trenerių nebuvo jokio bendravimo.  

Aurelija sako, kad ruošiantis čempionatui nebuvo kontrolės. Buvo organizuojama stovykla, bet 

nežinau ar buvo skiriama pinigų ar nebuvo. Turi būti bendradarbiavimas, siekimas aukštesnio 

lygio. Nebuvo organizuotumo. Iš rinktinių trenerių sportininkų treneriams nebuvo pranešta apie 

stovyklą. O apie tai sužinojo iš vaikų. Turėtų bendradarbiauti su sportininkų treneriais. Turėtų 

būti stovyklos planas. Po stovyklos ataskaita irgi turėtų būti. 

Kalbant apie saugumą siunčiant sportininkus į varžybas reikia reikalauti iš  rinktinės trenerio, kad 

pristatytų asociacijai notariškai patvirtintą tėvų sutikimo kopiją vykti į užsienį, teigia A. 

Kybartaitė. 

2) Suaugusių rinktinių trenerių ataskaita už sezoną. Rinktinių trenerių pasiūlymai.  

Moterų rinktinės trenerė atsistatydino todėl turime skelbti konkursą. Sąlygos lieka 

tos pačios. Kitą savaitę paskelbti konkursą.  

3) Baltijos šalių čempionato aptarimas. Inga Navickienė, Justė Mažeikienė. 

Baltijos šalių čempionate nedalyvavo rinktinės treneriai. A. Orlovas išvažiavo į 

Europos mini jaunučių čempionatą, į Strasbūrą, Rūta Paškauskienė likus dienai iki 

čempionato pranešė, kad nevažiuos.  

Prezidentė Inga Navickienė teigia, kad teisėjavimas buvo  prastas, nelabai tinkamos sąlygos tokio 

lygio varžyboms.. Komandinius susitikimus paleido ant dviejų stalų, neatsiklausė komandų 

vadovų. Saulė švietė, o kai kurie stalo teisėjai nereagavo į žaidėjų prašymus perkelti susitikimą 

prie kito stalo.  Prezidentė teigia, kad Joniškyje varžybų rengti negalima arba turi būti skiriamas 

kitas vyr. teisėjas. Taip pat reikia aprašyti reikalavimus rengiamoms varžyboms.   

 

3. Maistpinigių normų nustatymas (pagal renginius). Justė Mažeikienė 
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Siūloma stalo teisėjams mokėti po 15 eur vaikų varžybose (vaikai, jaunučiai, jauniai), 

suaugusių ir jaunimo varžybose po 20 Eur per dieną. Vyr. teisėjui ir sekretoriui 

nepriklausomai nuo amžiaus grupių mokėti po 35 eur už dieną, techninis darbuotojas – 20 

Eur.  

BALSAVIMAS: 6 už, kad patvirtinti tokias maistpinigių normas nuo šiandien iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. Balsavime 2 nariai susilaikė. 

NUTARTA: nuo 2019 rugsėjo 6 iki gruodžio 31 d. stalo teisėjams mokėti po 15 eur vaikų 

varžybose (vaikai, jaunučiai, jauniai), suaugusių ir jaunimo varžybose po 20 Eur per dieną. 

Vyr. Teisėjui ir sekretoriui nepriklausomai nuo amžiaus grupių mokėti po 35 eur už dieną. 

Normos bus peržiūrėtos, kai bus žinomas kitų metų biudžetas. 

4. Mokestis už rezultatų suvedimą į programą (komerciniai turnyrai). Justė Mažeikienė 

Aurelija siūlo, kad tas, kas dabar veda rezultatus, įsipareigotų apmokyti tuos, kurie rengia 

komercinius turnyrus.  

SIŪLYMAS: mokėti už rezultatų suvedimą į programą  40 % nuo sumos už reitingo 

skaičiavimą. 

BALSAVIMAS: 6 už, 2 susilaikė. 

NUTARTA: mokėti už rezultatų suvedimą į programą 40 % nuo sumos už reitingo 

skaičiavimą. 

 

           Prezidentė                                                                           Inga Navickienė             

 

 

 

         Posėdžio sekretorė                 Justė Mažeikienė 

 

 

 

             


