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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2019 m. spalio 24 d. Nr. 24 

 Pradžia: 10:30 val., pabaiga: 12:40 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, Evaldas Skyrius, Kazimieras Gaigalis. 

Nedalyvavo: Romualdas Franckaitis, Silverijus Puotkalis 

 

DARBOTVARKĖ 

Prezidentė pasveikina susirinkusius ir praneša, kad paskutinis klausimas nebus svarstomas, 

kadangi vienas iš kandidatų į rinktinių trenerius negalėjo atvykti. Kadangi yra du pretendentai, 

tai turi abu dalyvauti ir atsakyti į mūsų klausimus. Lietuvos moterų rinktinės trenerio 

tvirtinimas nukeliamas į kitą posėdį. 

 

1. Lygų sezono pradžios aktualijos (nesklandumai, trikdžiai). Valdas Martinkus 

Valdas Martinkus teigia, kad nesklandumai yra keli:  vienas tas, kad paankstinome 

mokėjimus, bet sudaryti tvarkaraščius ir žymėti mokėjimus yra per sunku tuo pačiu 

metu.  Kitą sezoną reikia grįžti prie ankstesnės tvarkos, mokėjimai gali būti vykdomi 

iki lapkričio 1 arba 15 d. Kitas nesklandumas - tai salių neturėjimas, ypač  regionų A ir 

B lygose. Reiktų parašyti nuostatuose, kad kiekviena komanda turi rasti kur pravesti 

bent vieną turą.  

Prezidentė siūlo visus lygų klausimus, sprendimus sukelti į vieną dokumentą, nes sunku 

rasti VK protokoluose kas buvo priimta. Turime tokią situaciją, kad kai kurios 

komandos metai iš metų iškovojusios teisę pereiti į aukštesnę lygą to nepadaro ir lieka 

toje pačioje lygoje, kurioje vis užima prizines vietas. Teisės ir etikos komisija pasiūlė 
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tokį sprendimą: komanda, atsisakiusi pereiti į aukštesnę lygą, kitais metais negauna 

prizo, jei lieka toje pačioje lygoje, prizas lieka asociacijai. Bendru sutarimu nutarta.  

Dar vienas neaiškumas buvo kilęs dėl komandos atsisakymo pereiti į aukštesnę lygą. 

Turime patvirtinti, kas buvo priimta prieš kelis metus tai patvirtinti, kad komanda 

atsisakiusi tais metais žaisti lygoje, kitais metais gali sugrįžti į žemesnę lygą, bet ne į 

žemiausią. Pvz. jei turėtų žaisti AL tai žais I-oje lygoje. Bendru sutarimu pritarta.  

Prezidentė Inga Navickienė siūlo padaryti lygų komandų vadovų apklausą iki gegužės 

1 d. su lygomis susijusiais klausimais ir pasiūlymais. 

2020 m. visų lygų finalai vyks Kelmėje. Skirsime finalams kamuoliukų.  

2. Įskaitinių varžybų aptarimas (Lietuvos Olimpinių Vilčių pirmenybės, jaunių TOP-12). 

Raimondas Jackevičius, Justė Mažeikienė 

Varžybos pravestos sklandžiai ir tvarkingai. Viktoras Frizelis puikiai susitvarkė. Per 

OV buvo šalta salėje, bet čia ne organizatorių kaltė, nes šildymas nepajungtas. Salė 

gera, tik apšvietimo mažai. Siūlau į nuostatus įrašyti komisaro pavardę, kad žinotų kur 

kreiptis jei kažkas ne taip. Būtų geranoriškas bendradarbiavimas, teigia Jackevičius. 

Per TOP-12 buvo išrikiavimas, dalyvių pristatymas, buvo atsižvelgta į pastabą, gautą 

per Lietuvos „Olimpinių vilčių“ pirmenybes. Prezidentė Inga Navickienė siūlo padaryti 

varžybų organizavimo aprašą ir bus aišku kas turi būti (pvz. Ar turi skambėti himnas, 

išrikiavimas, stalų skaičius, burtų traukimo informacija, apdovanojimai ir pan.). 

Varžybų reglamentą jau pradėjo ruošti R. Jackevičius. 

3. Rinktinių į Mogiliovą tvirtinimas. Gediminas Ušackas  

Pagal nuostatus yra kviečiami: 2 jauniai, 2 jaunės, 2 jaunučiai, 2 jaunutės ir po vieną 

2007 m. gim. sportininką. I šias varžybas teisę vykti išsikovojo: 

A. Melaikaitė, G. Šišanovaitė, A. Chmelevskis, V. Samakaljevas,l. Laketčenko, 

G.Knezius 

M. Mikalauskytė, S. Rimkevičiūtė, D. Tabunova, I. Šišanovas 

Treneriai: Viktoras Frizelis, Viktoras Stankevičius? Reikia informuoti trenerius ir su 

jais pasitarti.  

4. Lietuvos TOP-12 pirmenybių aptarimas, pasiūlymai. Inga Navickienė 

2019 m. Lietuvos Top-12  pirmenybės vyks gruodžio 21 d. šeštadienį, Vilniuje. 

Užsakyta salė ir filmavimas. Prezidentė siūlo pasikviesti iš užsienio teisėjus, kad 

varžybos būtų aukštesnio lygio. Kazimieras Gaigalis teigia, kad mūsų teisėjai per 

Baltijos čempionatą ar per Lietuvos čempionatą būna pasitempę ir išmanantys savo 

darbą, juos kviečia į tarptautines varžybas teisėjauti. Dauguma narių prieštaravo, kad 
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būtų kviečiamas į TOP-12 varžybas užsienio teisėjas, nes tai yra nesudėtingos 

organizacine prasme varžybos. 

Valdas Martinkus siūlo žaisti ant 4 stalų, po ratą žaidžia moterys, žaidžia vyrai, o 

apšilimui pastatyti dar kelis stalus apatinėje salėje.  

BALSAVIMAS : kas už tai, kad būtų žaidžiama ant 4 stalų?  

NUTARTA: vienbalsiai už.  

5. Sukurti naują renginį skirtą balandžio 6-osios dienos, išsiųsti visiems, kad siųstų 

pasiūlymus ir aptarsime per posėdį. Inga Navickienė – 

Nebuvo nei vieno pasiūlymo, nesvarstyta. 

6. Sportininkų rengimosi programos aptarimas. Saulius Bureika  

S. Bureika pristato Gedimino Ušacko pasiūlymus. Juose turi būti išdėstyta:  

 Lietuvos stalo teniso rinktinių uždaviniai, tikslai ir įgyvendinimo priemonės 

1. Sėkmingas Lietuvos rinktinių visų amžiaus grupių pasirodymas Europos, pasaulio, 

čempionatuose, olimpinėse žaidynėse, tarptautinėse varžybose. 

2. Visų Lietuvos rinktinių treneriai sudaro pasiruošimo programas svarbiausioms metų 

varžyboms. 

3. Metų bėgyje dalyvauti 2-3 atviruose kitų šalių čempionatuose ar kitose tarptautinėse 

varžybose. 

4. 3-5 treniruočių stovyklos Lietuvoje. 

5. 2-4 tarptautinės stovyklos. 

6. Bendros kelių amžiaus grupių stovyklos, pvz.: suaugusių ir jaunių rinktinių. 

7. Psichologo pagalba. 

8. Sporto inventoriaus užtikrinimas. 

9. Trenerių dalyvavimas tarptautiniuose seminaruose, kursuose, tarptautinių varžybų 

stebėjimas ir analizė. 

Suaugusių rinktinių treneriai turi paruošti programas, nuo jų turėtų prasidėti visi 

planavimai,- teigia S. Bureika. 

E. Skyrius sako, kad treneris turi žinoti eidamas į rinktinės trenerius kiek asociacija 

skirs pasirengimui pinigų. Reikia žinoti savo sąlygas, kuo sportininkai bus aprūpinti, 

ką gaus. Ir išvis ką galima šnekėti kai būna viena treniruotė per dieną. Reikia sukurti 

sistemą. Kompleksas turi būti, o dabar jo nėra.  

7. Lietuvos moterų rinktinės trenerio tvirtinimas. Gediminas Ušackas  

Perkelta sekančiam posėdžiui. 

8. LSTA Taurės nuostatų tvirtinimas. 
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Kiekvienas, kuris ves taurės etapą parašys savo atskirus, išsamius nuostatus, teigia R. 

Jackevičius.  Teisėjai prie stalų būtinai turi būti.  Ar liekam prie 8 vietų, kurios gauna 

prizus? - klausia prezidentė.  Nes gal 4 vietas reikėtų apdovanoti. Finalui skirsime apie 

1000 Eur prizinį fondą. R. Jackevičius siūlo palikti tą tvarką, kad apdovanojami visi 

finalo dalyviai, nes kiti tiesiog paskaičiuos, kad neužims prizinės vietos ir iš vis 

neatvyks į varžybas. Reikia apsispręsti, kiek skirsime 1-3 vietom, nes čia svarbiausia. 

Paskutinė vieta mažiausiai 30 Eur, bet geriausia būtų 50. Reikia paskaičiuoti kiek kokiai 

vietai bus skiriama pinigų.  

Moterims, kurios žais LSTA taurėje bus skaičiuojami taškai, bet ne reitingas.  

BALSAVIMAS: kas už tai, kad moterys žaistų kartu su vyrais? 

 7 už , 2 susilaiko 

NUTARTA: LSTA taurės etapuose ir finale (jeigu patenka) moterys žaidžia kartu su vyrais, 

moterų grupės nėra.  

BALSAVIMAS: kas už tai, kad apdovanoti visus 8 finalo dalyvius?  

7 už 

NUTARTA: apdovanoti piniginiais prizais visus 8 finalo dalyvius.  

Einamieji klausimai: 

Teisės ir etikos komisijos pirmininkas ilgą laiką nepastebėjo iš LSTA gen. sekretorės gauto 

laiško, kuriame buvo siųsta informacija ir prašymas svarstyti susidariusią situaciją dėl trenerio 

H. Alon. Per šį posėdį jau turėjo būti priimtas sprendimas, tačiau dabar to padaryti negalima, 

nes teisės ir etikos komisija nesusipažino su trenerio H. Alon situacijos paaiškinimu, kurį jis 

atsiuntė LSTA gen. sekretorei spalio 23 d. Atidėta iki kito posėdžio.  

Teisės ir etikos komisija bendradarbiaujant su Aurelija Kybartaite paruoš sutartis, kurias 

pateiksime treneriams, vykstantiems su sportininkais į varžybas. Sutartys apsaugos ir pačius 

trenerius, ir sportininkus.  

 

 Prezidentė                                                                           Inga Navickienė             

 

 

 

  Posėdžio sekretorė                     Justė Mažeikienė 

 

 


