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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. 4 

 

Pradžia: 11:00 val., pabaiga 12:40 val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

Zoom platformoje nuotoliniu būdu dalyvavo: VK nariai – prezidentė Inga Navickienė, Justė 

Mažeikienė, Valdas Martinkus, Gediminas Ušackas, Raimondas Jackevičius, Saulius Bureika, 

Romualdas Franckaitis, Romas Stankevičius, Silverijus Puotkalis, Aurelija Kybartaitė. 

Svečias: Darius Stankevičius 

Nedalyvavo: Evaldas Skyrius  

11:45 Aurelija Kybartaitė atvyko į posėdį.  

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Lietuvos stalo teniso lygų varžybų vykdymas.  

 

Žodis suteikiamas lygų koordinatoriui Valdui Martinkui. Lygų koordinatorius informavo, kad 

kalbėjosi su Lietuvos komandinio čempionato, komandomis, kurios turėtų žaisti lapkričio 14 

d. Galimybę vykdyti varžybas gali tik Panevėžio miesto komanda Šiaulių miesto salėse 

varžybos negali vykti. Kitų 3 miestų komandų salėse neaišku ar galima būtų dėl organizacinių 

ir kitų priežasčių vykdyti varžybas ateinantį savaitgalį. 

 LR Vyriausybės nutarimu gali vykti tik aukšto meistriškumo varžybos. Pagal Lietuvos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kriterijus aukštą meistriškumą atitinka sportininkai, 

žaidžiantys tik Lietuvos komandiniame čempionate. Buvo svarstyta, kad galbūt galėtume I-os 

lygos varžybas vykdyti, tačiau jose dalyvauja dauguma jaunučių amžiaus vaikai ir vyresnio 

amžiaus asmenys (neatitinkantys aukšto meistriškumo standartų).  

SVARSTYTA: vykdyti Lietuvos komandinio čempionato varžybas nuo lapkričio 21 d., tačiau 

tik sutarus su visomis komandomis.  

Lapkričio 26 arba gruodžio 3 d. LSTA VK posėdžio metu svarstyti dėl kitų lygų varžybų 

vykdymo (atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimus).  

BALSAVIMAS: 8 už, 1 susilaikė 

NUTARTA: Lietuvos komandinį čempionatą vykdyti nuo lapkričio 21 d., susitarus su visomis 

komandomis.  

2. Dariaus Stankevičiaus prašymo svarstymas.  

 

Darius Stankevičius pateikė prašymą,  kad varžybose neleisti naudoti 12, 24, 48 minusinių 

lentelių. Šiuo klausimu buvo pateikta teisėjų kolegijos pirmininko Romualdo Franckaičio 
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nuomonė. Teisėjų kolegijos pirmininkas teigia, kad 24 ir 48 minusinės lentelės buvo 

naudojamos daug metų ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniuose turnyruose. Šias lenteles naudojo 

ir LSTA savo varžybose. Romualdas Franckaitis siūlo nenaikinti tokių lentelių, jeigu jos yra 

naudojamos komerciniuose turnyruose. Teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras 

Gaigalis teigia, kad tokios lentelės yra nenauojamos ir neteisingos. Žiūrint į protokolus matosi, 

kad yra neteisingai pildomos ir yra klaidų. Darius Stankevičius sako, kad gavus tokias lenteles 

užtrunka daug ilgiau laiko suvesti rezultatus. Sunku suprasti koks žaidėjas kur atsiranda ir 

kodėl, nes į apačią nukritę pralošę sportininkai neteisingai verčiasi. Romas Stankevičius 

pritaria Dariui ir sako, kad dviejų minusų lentelėse labai neteisingai daro. Turi būti lentelėse 

nurodyta kas kur krenta. Saulius Bureika sako, kad ir 32 lentelės komerciniuose turnyruose 

netaisyklingai naudojamos, nesiverčia žaidėjai. Kazimieras Gaigalis sako, kad tarptautinėse 

stalo teniso taisyklėse 24, 48 lentelių nėra. Valdas Martinkus sako, kad yra nesutapimas tarp 

mūsų ir Donato programų, kur nukrenta žmones. Pralaimėję žmonės krenta ne į tą vietą į kurią 

turėtų kristi pro pralošimo.  

 Teisėjų kolegijos pirmininkas iki šių metų pabaigos atsiųs visas lenteles, jas suderins ir su 

kitais teisėjais. Valdas Martinkus patikrins ar mūsų programoje yra teisingai padaryta. Kai 

lentelės bus suderintos, jos bus įkeltos į LSTA svetainę ir reitinginių varžybų organizatoriai 

turės savo programose pataisyti lenteles, kad sutaptų ir atitiktų pagal reikalavimus. Tik pagal 

tokias lenteles bus galima skaičiuoti reitingą. 

Taip pat buvo priimtas sprendimas paskelbti svetainėje pranešimą ir paskelbti sąlygas 

dėl  norinčių ir galinčių suvesti į programą varžybų rezultatus. 

Per kitą savaitę paruošti, pakoreguoti varžybų sekretoriaus pareigybinius nuostatus.  

 

      

 

Prezidentė                                                                           Inga Navickienė    

          

 

 

  Posėdžio sekretorė                   Justė Mažeikienė 


