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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SĄVOKOS 

IŠAIŠKINIMAS 

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išaiškinimu apie 

aukšto meistriškumo sportininkų pratybas karantino metu, informuojame, kad aukšto 

meistriškumo pratybų metu nėra ploto ar atstumo, asmenų skaičiaus ribojimo. Pagal LR Sporto 

įstatymą, aukšto meistriškumo sportu laikoma sportinė veikla, kai sportininkai rengiasi 

varžyboms, kurios įeina į nacionalinių ir tarptautinių sporto šakų federacijų varžybų sistemą. 

Kuris sportininkas ar komanda laikomi aukšto meistriškumo, nustato sporto šakų federacijos. 

Aukšto sportinio meistriškumo sportininko statusas nepriklauso nuo jo amžiaus, jis sietinas su 

fizinio pasirengimo lygiu, todėl skirtingose sporto šakose gali apimti labai skirtingas amžiaus 

kategorijas. 

Lietuvos stalo teniso asociacija, atsižvelgdama į savo sporto šakos specifiką, sportininkų 

perspektyvą nutaria, kad aukšto sportinio meistriškumo sportininkais laikomi ir sporto pratybas 

vykdyti gali:  

- Lietuvos olimpinės rinktinės ir olimpinės pamainos kandidatai; 

- Lietuvos nacionalinės rinktinės nariai (po 8 sportininkus kiekvienoje lyties grupėje); 

- Lietuvos jaunimo rinktinės nariai (po 8 sportininkus kiekvienoje lyties grupėje .); 

- Lietuvos jaunių rinktinės nariai (po 8 sportininkus kiekvienoje lyties grupėje ); 

- Lietuvos jaunučių rinktinės nariai ( po 8 sportininkus kiekvienoje lyties grupėje .); 

- Lietuvos komandinio vyrų ir moterų stalo teniso čempionato komandų nariai (AL, I, II, 

III, IV lygos); 

- Lietuvos sporto mokyklų, sporto centrų stalo teniso skyrių, stalo teniso klubų sportininkai, 

atitinkantys MP4 sportininko meistriškumo rodiklį;  

- sportininkai, patenkantys į LSTA galiojančio reitingo 20-ką. 
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Pratybos gali vykti griežtai laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo „Dėl aukšto meistriškumo 

sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų“. Susipažinti su šiuo sprendimu galite čia: 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/20d310c1404011ebb394e1efb98d3e67?jfwid=i3h7wid8q 

 

 

*Einamųjų metų rezultatai 
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