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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2017 m. gruodžio mėn. 13 d.  

 

Pradžia: 11.00 val., pabaiga: 14.40 val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

Dalyvavo: Inga Navickienė, Rimgaudas Balaiša, Raimondas Jackevičius, Kazimieras Gaigalis, 

Skirmantas Skrinskas, Justė Mažeikienė, Gediminas Ušackas, Valdas Martinkus, Aurelija 

Kybartaitė, Eglė Kažytė, Guoda Petkevičiūtė, Andrejus Genzuras, Šarūnas Stankevičius, 

Arvydas Litvinas. 

Nedalyvavo: Romas Stankevičius. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. 11:00-11:10 LSTA Prezidentės tolimesnių darbų ir tikslų pristatymas. Inga Navickienė  

2. 11:10-11:20  LSTA 90 –čio aptarimas. Rimgaudas Balaiša  

3. 11:20-11:30 2018 m. varžybų kalendoriaus aptarimas ir tvirtinimas. Gediminas Ušackas 

4. 11:30-11:40 dėl teisėjo skyrimo varžybose, kuriose skaičiuojamas reitingas. Galbūt reikėtų 

pakeisti reikalavimą dėl nacionalinės kategorijos. LSTA taurės etapai. Startinio mokesčio 

rinkimas ir t.t. Kazimieras Gaigalis, Justė Mažeikienė  

5. 11:40-11:50 pasiūlymas dėl atsiskaitymo su teisėjais už lygas - iš karto po turo arba  po etapo. 

Inga Navickienė  

6. 11:50-12:00 suaugusių trenerių rinktinių pasiūlymai jų formavimui. Inga Navickienė  

7. 12:00-12:20 kompiuterinės programos pristatymas. Eglė Kažytė  

8. 12:20-12:25 „Jooma“ pasiūlymas asociacijai ir pažintis su „Grainmore“.  Skirmantas 

Skrinskas 

9. 12:25-12:35  teisės ir etikos komisijos atsakymas dėl LTU TOP-12 žaidėjo neetiško elgesio. 

Kazimieras Gaigalis 
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10. 12:35-12:40 diskusija dėl visų amžiaus grupių rinktinių 2018 metų planavimo (rinktinių 

planai, rinktinių treneriai, finansavimas ir pan.). Aurelija Kybartaitė 

11. 12:40-12:50 prašymų į LSTA narius svarstymas. Gauti prašymai: Vilniaus stalo teniso 

asociacija (vadovas Igoris Kožemiakinas), Vilniaus regiono asociacija (vadovas Igoris 

Kožemiakinas), asociacija sportininkų gidas (prezidentė Aurelija Kybartaitė), Grigiškių stalo 

teniso klubas (vadovas Andrejus Genzuras). Justė Mažeikienė 

12. 12:50-13:00 prašymo dėl finansavimo Gabijai Abaravičiūtei aptarimas. 

(2018 metų sausio 4-7 dienomis vyks  mini jaunučių Vengrijos atviras čempionatas, kuriame 

dalyvaus Gabija Abaravičiūtė, gim. 2007-01-04. Gabija yra 2006 metų gimimo ir jaunesnių 

amžiaus grupėje Lietuvos Čempionė, pernai šiame Vengrijos atvirajame čempionate metais 

vyresnių amžiaus grupėje asmeniškai užėmė trečiąją vietą, Slovakijos atvirajame čempionate 

metais vyresnių amžiaus grupėje taip pat užėmė trečiąją vietą, Europos mini jaunučių 

čempionate metais vyresnių amžiaus grupėje pateko tarp 20 geriausių. Gabija nuolat 

treniruojasi, dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir stovyklose, todėl prašome financiškai 

prisidėti prie jos sportininkės kvalifikacijos kėlimo dalyvaujant Vengrijos atvirajame 

čempionate. 

dalyvavimo varžybose samata: kelionės lėktuvu Varšuva - Budapeštas kaina į abi puses 110 eur 

trenerės kelionės lėktuvu Varšuva - Budapeštas kaina į abi puses 110 eurų. Autobuso bilietai 

Vilnius - Varšuva į abi puses 30 eurų. Trenerės autobuso bilietai Vilnius - Varšuva  į abi puses 

30 eurų , žaidėjo akreditacija 4 nakvynės po 75 eurus, viso 300 eurų. Trenerės akreditacija 4 

nakvynės po 95 eurus, viso 380 eurų.Bendra kelionės suma 960 eurų. Trenerė Aurelija 

Kybartaitė 

13. Einamieji klausimai 

 

1. LSTA Prezidentės tolimesnių darbų ir tikslų pristatymas. Inga Navickienė. (10 min. ) 

I. Navickienė pasisveikindama su visais pradeda posėdį. Pamini, kad yra užsilikusių darbų, 

kurie buvo aptarti ankstesniuose posėdžiuose, bet ne visi iki galo įgyvendinti. Vienas iš tokių 

darbų sprendimas dėl užsienio žaidėjų Lietuvos komandose ir varžybų komisaro peržiūra. Taip 

pat prezidentė priminė dėl pasiūlymo, pateikto liepos mėnesį 19 dieną vykusiame posėdyje, p 

įtraukti Lietuvos čempionatą kaip įskaitines varžybas formuojant jaunių rinktinę. I. Navickienė 

pamini, kad nevyksta trenerių tarybos posėdžiai, ir kad reikėtų jų inicijuoti daugiau, nes yra 

klausimų, kurių negali nuspręsti du ar trys treneriai. G. Ušackas sako, kad treneriai dažniausiai 

nenori važiuoti į posėdžius į kitus miestus, o į elektroninius laiškus kartais neatsako. A. 

Kybartaitė pabrėžia, kad treneriai esantys taryboje turi dalyvauti posėdžiuose, nes tai jų, kaip 
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tarybos narių pareiga. Taip pat iškeltas klausimas ar generalinei sekretorei skirti pinigų kuro 

išlaidoms, kai tenka važinėti LSTA reikalais, skelbiamas balsavimas. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai už. 

NUTARTA: Varžybų komisaro pareigas peržiūrėti per kitą posėdį. Taip pat kitame posedyje 

aptarti užsienio žaidėjų klausimą ir jaunių rinktinės formavimą įtraukiant ir Lietuvos 

čempionatą 

NUTARTA: Organizuoti daugiau trenerių tarybos posėdžių, esant galimybei organizuoti juos 

vykstant varžyboms, nes tada dauguma tarybos narių būna vienoje vietoje. 

NUTARTA: Skirti generalinei sekretorei pinigų kuro išlaidoms padengti. 

2. LSTA 90 –čio aptarimas. Rimgaudas Balaiša. 

R. Balaiša sako, kad jubiliejui reikia pradėti ruoštis gerokai anksčiau, geriausia pradėti planuoti 

prieš 7-8 mėnesius, nes dėl laiko stokos didžiąją dalį darbų teko nudirbti jam (viešbučio 

užsakymas, apdovanojimų užsakymas, nuotraukų ieškojimas, filmo tobulinimas, suderinti 

sveikinimai iš ITTF ir ETTU, taip pat suderinta kad atvyktų pasveikinti švietimo ministrinė J. 

Petrauskienė, kai iš pradžių prezidentūra atsisakė sveikinti). R. Balaiša pamini, kad prie kito 

renginio (95-mečio jubiliejaus) organizavimo jis nebeprisidės. Jubiliejuje pirmą kartą buvo 

dovanojami garbės medaliai, jų įteikta 20 vnt., pagaminta buvo iš viso 30 vnt. Todėl ateityje 

nereikės gaminti. Renginio sąmata buvo planuota apie 9 tūkst. eurų, tačiau suma gavosi didesnė. 

Renginys buvo per mažai viešinamas, nei ITTU, nei ETTU nepaviešino jokios informacijos apie 

LSTA jubiliejų, nors pati ETTU šventė 60-metį. I.Navickienė taip pat priminė, kad buvo 

žmonių, kurie nebuvo pagerbti, vienas iš jų Zenonas Gramackas, kuris šventė 70-ies metų 

jubiliejų. K. Gaigalis sako, kad renginys buvo suorganizuotas puikiai, tačiau nominacijos kelia 

abejonių, jei jos ėjo asociacijos vardu turėjo būti kažkokie kriterijai ir komisija. 

NUTARTA: Kadangi tai vienas didžiausių ir brangiausių LSTA organizuojamų renginių, jam 

reikia pradėti ruoštis prieš metus. Ateityje sudaryti darbo grupę ir paskirstyti konkrečias 

užduotis. 

NUTARTA: Kad trenerių tarybos pirmininkas ir teisėjų tarybos pirmininkas surastų trenerių ir 

teisėjų gimimo datas ir persiųstų juos J. Mažeikienei, kad visų narių gimimo datos būtų vienoje 

vietoje, ir kad ateityje būtų išvengta situacijos, kai kas nors lieka nepasveikintas. 

NUTARTA: Nominacijas ir balsavimą dėl jų skelbti anksčiau, sudaryti komisiją bei apibrėžti 

kriterijus, kokie žmonės gali būti nominuoti. 

NUTARTA: Zenoną Gramacką įtraukti į garbės narius, nes jis įkūrė muziejų, yra atsakingas už 

stalo tenisą Alytuje.  

3. 2018 m. Varžybų kalendoriaus aptarimas ir tvirtinimas. Gediminas Ušackas. 
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G. Ušackas pranešė, kad Šiauliai prašo pakeisti Urbšienės taurės ir Šiaulių miesto vaikų varžybų 

datas. Taip pat buvo prašymas pakeisti jaunučių žaidynių zonose datą iš Rugsėjo 1d. į Rugsėjo 

2d., nes žaidėjai kurie važiuoja į Europos čempionatus grįžta tik prieš pat rugsėjį. I. Navickienė 

primena, kad Balandžio 6d. yra Pasaulinė stalo teniso diena, todėl reikėtų įtraukti ją į kalendorių 

ir sugalvoti kaip ją paminėti. Taip pat G. Ušackas sako, kad reiktų nuostatuose įtraukti punktą, 

dėl žaidėjų atstovavimo miestui ir rajonui tą patį sezoną. A. Kybartaitė sako, kad didžiausia 

problema yra ta, kad miestai nutraukia sutartį vidury sezono, ir tada nebėra kitos išeities, tik 

žaidėjui atstovauti rajoną. I. Navickienė sako, kad anksčiau kai buvo žaidžiamos jaunių, 

jaunučių ir suaugusiųjų varžybos, žaidėjai atstovavo tą miestą, kuriuose yra registruota jų 

gyvenamoji vieta. G. Ušackas siūlo padaryti, kad nuo liepos 1d. už kokį miestą ar rajoną 

žaidėjas pradeda žaisti, už tą ir žaidžia iki kitų metų liepos 1d. Tokiu atveju miestai ir rajonai 

būtų labiau įpareigoti nenutraukti sutarties vidury sezono. Taip pat I. Navickienė gavo siūlymą 

iš suaugusių rinktinių trenerių, rengti TOP-12 varžybas ne savaitgalį, dėl to kad aukšto 

meistriškumo žaidėjai negali dalyvauti varžybose, dėl užsienyje vykstančių turų. 

I. Navickienė sako, kad šiais metais Lietuvoje vyks Baltijos šalių veteranų čempionatas, kurį 

taip pat reiktų įtraukti į kalendorių. R. Balaiša primena, kad Lietuva vienintelė neorganizavo 

Šiaurės šalių veteranų čempionato, taip pat sako, kad jau reikėtų pradėti kalbėti apie Europos 

čempionato atrankines varžybas ir Lietuvos čempionatą, taip pat B. Balaišienės turnyrą reikėtų 

pradėti organizuoti anksčiau, negu tai buvo daryta pernai. 

Taip pat I. Navickienė sako, kad Kūno kultūros ir sporto departamentas prašo, kad į kelendorių 

būtų įtraukiamas dalyvių skaičius ir varžybų dienų skaičius. Siūlymas, didinti kai kurių varžybų 

dienų skaičių, dieną prieš gali vykti dalyvių registracija, preliminarūs susitikimai, salės 

paruošimas varžyboms. 

NUTARTA: Pakeisti prašytų varžybų datas (Urbšienės taurės, Šiaulių miesto vaikų ir Jaunučių 

žaidynių zoninių varžybų). Įtraukti į kalendorių Pasaulinės stalo teniso dienos minėjimą ir 

Baltijos šalių veteranų čempionatą. G. Ušackui paruošti klausimą dėl žaidėjų atstovavimo 

miestams ir rajonams ir kitame posedyje užtvirti ką daryti toliau. I. Navickienei susisiekti su 

pagrindiniais pretendentais dalyvauti TOP-12 pirmenybėse ir paklausti, ar jie sutiktų kad TOP-

12 vyktų vidury savaitės. Kitam posėdžiui pateikti idėjų, kaip paminėti Pasaulinę stalo teniso 

dieną. Kalendorius vienbalsiai patvirtintas. 

4. Dėl teisėjo skyrimo varžybose, kuriose skaičiuojamas reitingas. Galbūt reikėtų pakeisti 

reikalavimą dėl nacionalinės kategorijos. LSTA taurės etapai. Startinio mokesčio rinkimas 

ir t.t. Kazimieras Gaigalis, Justė Mažeikienė (10 min.) 
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K. Gaigalis sako, kad turnyruose, kuriuose skaičiuojamas reitingas reikia palikti nacionalinę 

kategoriją, V. Martinkus pritaria, sakydamas, kad turi būti atitinkamos taisyklės, nes jei 

reitingas bus skaičiuojamas visuose varžybose iš eilės, tai labai iškreips bendrą vaizdą, ir 

stipriausiųjų sąraše atsiduria ne tokio aukšto meistriškumo žaidėjai. G. Ušackas pamini, kad 

kartais paprasti komerciniai turnyrai, kuriuose skaičiuojamas reitingas užgožia oficialias 

varžybas, I. Navickienė siūlo surašyti reikalavimus komerciniams turnyrams, kad jų datos negali 

sutapti su pagrindinėmis varžybomis. A. Genzuras klausia, kodėl reitinginėms varžyboms 

reikalingas nacionalinės kategorijos teisėjas, bet lygos varžyboms jis neprivalomas? K. Gaigalis 

teigia, kad nacionaliės kategorijos teisėjas reikalingas, nes turi būti užtikrinta kad bus teisingai 

ištraukti burtai, o lygos varžyboms burtai traukiami anksčiau, todėl turų metu nacionalinės 

kategorijos teisėjas nereikalingas. A. Kybartaitė klausia, kodėl pirmos kategorijos teisėjas nėra 

tinkamas traukti burtams, nes kyla problema, kad nacionalinės kategorijos teisėjai yra vos keli 

Lietuvoje ir siūlo teisėjų tarybos pirmininkui pateikti oficialias išvadas, kodėl būtent keliami 

tokie reikalavimai, ir paviešinti tas išvadas LSTA svetainėje, kad niekam nekiltų klausimų. K. 

Gaigalis sako, kad tai apibrėžta tarptautinėse ITTF taisyklėse, ir savavališkai to keisti negalima. 

I. Navickienė klausia kodėl tada teisėjai nelaiko nacionalinės kategorijos egzamino? K. Gaigalis 

sako, kad nuo pirmos kategorijos pereiti iki nacionalinės reikia įvykdyti reikalavimus, kurių 

teisėjai nevykdo (pavyzdžiui teisėjavimas prie stalų), taip pat turi praeiti ne mažiau kaip 2 metai. 

J. Mažeikienė siūlo peržiūrėti ITTF skelbtas taisykles ir pažiūrėti ar nėra kas nors pasikeitę, gal 

tada galima būtų kažką pakeisti. I. Navickienė siūlo, kad kai bus vykdomi teisėjų seminarai 

varžybų metu, teisėjai laikantys kategorijas privalo teisėjauti prie stalų. 

NUTARTA: J. Mažeikienė ir E. Kažytė peržiūrės ITTF taisykles ir pažiūrės ar yra kas nors 

pasikeitę, visą informaciją pateiks teisėjų tarybos pirmininkui, kuris esant reikalui atnaujins 

reikalavimus dėl kategorijų įsigyjimo ir teisėjavimo varžybose, kurie bus aptarti per sekantį 

vykdomojo komiteto posėdį. 

5. Pasiūlymas dėl atsiskaitymo su teisėjais – iš karto po turo arba po etapo. Inga 

Navickienė (10 min.) 

I. Navickienė sako, kad pagrindinė problema, kad su varžybų teisėjais ne visada tvarkingai 

atsiskaitoma už teisėjavimą lygose, todėl reikėtų paieškoti varianto, kaip tą bėdą išspręsti. J. 

Mažeikienė siūlo, kad žiniaraščiai būtų persiunčiami jai, ir ji vieną kartą per mėnesį atsiskaitys 

su teisėjais banko pavedimu. I. Navickienė sako, kad būtų geriau kad J. Mažeikienė išmokėtų 

varžybų vyr. teisėjams pinigus, o šie atsiskaitytų su kitais teisėjais ir informuotų su kuo 

atsiskaitė, o su kuo ne ir dėl kokių priežasčių. 
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NUTARTA: Nuo sausio mėnesio J. Mažeikienė atsiskaitys su vyr. teisėjais, kurie atitinkamai 

atsiskaitys su kitais teisėjais. Atsiskaitymas vyks po kiekvieno etapo, kai sužaidžia visi 

pogrupiai. 

6. Suaugusių trenerių rinktinių pasiūlymai jų formavimui. Inga Navickienė (5 min.) 

I. Navickienė pateikė R. Paškauskienės pasiūlymą rengti daugiau kontrolines varžybas rinktinės 

formavimui, nes jų per maža vyksta, kad būtų galima formuoti rinktinės komandą, taip pat prieš 

pasaulio ir Europos čempionatus rengti stovyklas. I. Navickienė taip pat primena, kad treneriai, 

kurie vyksta į tarpautines varžybas ir čempionatus ir dalyvauja ten vykstančiuose seminaruose, 

turi dalintis gerąją patirtimi ir perduoti informaciją kitiems, taip pat pristatyti informacinę 

medžiagą.  

NUTARTA: Per kitą posėdį šitą klausimą išnagrinėti plačiau ir nuspręsti dėl kontrolinių 

varžybų suaugusiųjų rinktinei.  

7. Kompiuterinės programos pristatymas. Eglė Kažytė (10 min.) 

E. Kažytė pristato kaip kompiuterinė programa galėtų padėti ateityje. Programa padėtų viską 

apjungti ir visus rezultatus turėti vienoje vietoje, tai ne tik lygų rezultatai ir reitingai, bet 

programoje būtų matyti visa žaidėjų statistika, kada kokiose varžybose ir prieš ką žaidė, taip pat 

būtų įmanoma per ją atlikti apmokėjimus už licencijas ar lygos mokesčius ir gauti sąskaitą-

faktūrą. Pati programa duotų daugiau aiškumo ir matomumo, būtų paprasčiau žaidėjams sekti 

savo sezono rezultatus, tačiau reikalingas žmogus, kuris viską koordinuotų ir suvedinėtų 

rezultatus. Yra du pasiūlymai, palikti suvedinėti viską vienam žmogui, kuriam kiti teisėjai siųs 

protokolus, arba kiekvienas varžybų vyr. teisėjas turės prieigą prie sistemos ir galės suvesti 

varžybų rezultatus. K. Gaigalis sako, kad tokiu atveju gali kilti daug nesklandumų dėl netikslaus 

pavardės parašymo, ar kitų klaidų. A. Kybartaitė sako, kad tokių klaidų įmanoma išvengti 

padarant identifikaciją pagal asmens kodą. Pateiktas siūlymas, kad vyr. teisėjai galėtų suvedinėti 

duomenis į sistemą, bet juos patvirtinti galėtų tik vienas atsakingas žmogus, peržiūrėjęs 

protokolus ir patikrinęs ar nėra klaidų. Visi sutinka kad prima reikia bandomosios versijos, kol 

bus išmokta suvedinėti teisingai, ir tuo metu varžyboms bus naudojamos tiek nauja tiek dabar 

turimos programos. Skelbiamas balsavimas dėl kompiuterinės programos įsigijimo. 

BALSAVIMAS: už 6 (dauguma). 

NUTARTA: Įsigyti kompiuterinę programą turnyrų valdymui. Turi būti apibrėžti reikalavimai 

sistemai, todėl E. Kažytė susitiks su V. Martinkum, K. Gaigaliu ir kitais už varžybas atsakingais 

žmonėmis ir iškels tikslus, ko reikia programai, kad būtų galima sudaryti algoritmą. Nutarta 

neatsisakyti popierinių protokolų, jei kiltų ginčai. 
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8. „Joma“ pasiūlymas asociacijai ir pažintis su „Grainmore“. Skirmantas Skrinskas (5 

min.) 

S. Skrinskas trumpai pristato visiems asociacijos remėją „Grainmore“, kuri dovanojo asociacijai 

granolos dribsnių. S. Skrinskas sako, kad efektyvesnė parama būtų pinigais, tačiau visi remėjai 

yra reikalingi. „Joma“ pateikė pasiūlymą remti asociaciją, tai sportinės aprangos ir avalynės 

parduotuvė, jų pasiūlymas analogiškas „Joola“ pasiūlymui, tačiau jie nėra specifiniai stalo 

teniso aprangos gamintojai, todėl būtų sudėtinga „Joma“ apranga aprengti visas rinktines, I. 

Navickienė siūlo, kad būtų galima aprengti mini jaunučių rinktinę. S.Skrinskas pasisiūlo 

peržiūrėti sutartį su „Joola“ ir pažiūrėti ką būtų galima pasiūlyti „Jomai“. Pasiūlymas – jų vardu 

surengti čempionatą. 

NUTARTA: S. Skrinskas peržiūrės sutartį su „Joola“, ir į vasario arba kovo mėnesį vyksiantį 

posėdį pakvies „Joma“ atstovą, kuris plačiau papasakoks kaip galėtų remti asociaciją. 

9. Teisės ir etikos komisijos atsakymas dėl LTU TOP-12 žaidėjo neetiško elgesio. 

Kazimieras Gaigalis (10 min.) 

Buvo gautas teisės ir eitkos komisjos atsakymas, dėl sportininkų neetiško elgesio per varžybas. 

Protokolas pridedamas. V. Martinkus sako, kad per varžybas Mogiliove buvo susidariusi panaši 

situacija, kai Lietuvos rinktinės žaidėjas komandinių varžybų mačo metu akivaizdžiai pasidavė 

varžovui (užfiksuota vaizdinė medžiaga). K. Gaigalis ragina kreiptis į teisės ir etikos komisiją, ji 

vėl išnagrinės situaciją ir pateiks atskiras išvadas. Siūloma viešinti teisės ir etikos komisijos 

išvadas, kaip įspėjimą, kad ateityje bus į tai atsižvelgta ir taikomos atitinkamos priemonės. 

Pasiūlymas ateityje tokiu atveju anuliuoti rezultatą. 

NUTARTA: LSTA teisės ir komisijos posėdžio, kuris vyko 2017-11-16 protokolą įkelti į LSTA 

internetinę svetainę. 

10. Diskusija dėl visų amžiaus grupių rinktinių 2018 metų planavimo (rinktinių planai, 

rinktinių treneriai, finansavimas ir pan.) ir prašymo dėl finansavimo Gabijai Abravičiūtei 

aptarimas. Aurelija Kybartaitė (15 min.)   

G. Ušackas sako, kad mini jaunučiams tokia suma kokia buvo paminėta yra per didelė, nes už 

tokią pačią sumą į kitas varžybas išvyko 5 žmonės, A. Kybartaitė teigia, kad į šias varžybas taip 

pat važiuos daugiau žmonių, bet kiti nebuvo verti paminėjimo, nes nėra tokio aukšto lygio 

žaidėjai. I. Navickienė sako, kad reikėtų palaukti lėšų iš departamento ir tada būtų galima spręsti 

finansavimo klausimą. A. Kybartaitė siūlo, kad reikia paskirti žmones kurie parengtų rinktinių 

metų planą, už kiekvieną amžiaus grupę paskirtas atsakingas žmogus, kuris sudarytų metų planą 

į kokias varžybas kiek žaidėjų važiuoja ir koks reikalingas finansavimas. G. Ušackas siūlo 

finansuoti iš dalies, bet šiuo metu sunku pasakyti kiek, nes varžybos vyks kitais metais. 



________________________________________________________________________ 
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NUTARTA: Atidėti klausimą svarstyti tada, kai bus parengtas projektas ir bus aiškus 2018 m. 

LSTA biudžetas. 

11. Prašymų į LSTA narius svarstymas. Gauti prašymai: Vilniaus stalo teniso asociacija 

(vadovas Igoris Kožemiakinas), asociacija sportininkų gidas (prezidentė Aurelija 

Kybartaitė), Grigiškių stalo teniso klubas (vadovas Andrejus Genzuras). Justė Mažeikienė 

(15 min.) 

Pristatyti norintys būti nariais klubai. Siūloma neskubėti priimti klubus, surinkti medžiagą. J. 

Mažeikienė sako, kad klubams reikėtų pateikti: narių sąrašą, darbo veiklos planą ir kodėl norima 

bendradarbiauti su LSTA, nes pagal steigimo sutartis kai kurie klubai neturi nieko bendro su 

stalo tenisu.  

NUTARTA: Neskubėti ir palaukti kol klubai pateiks trūkstamus dokumentus. 

Einamieji klausimai:  

V. Martinkus: ką daryti, kai lygoje žaidžia neregistruotas žaidėjas ir laimi? Ar jam 

skaičiuojamas reitingas? 

Nutarta: reitingas neskaičiuojamas, nes jei žaidėjas neregistruotas tai ir rezultatai negali būti 

įskaitomi. 

R. Jackevičius: reikia paruošti klausimą dėl VK vietos skyrimo čempionatuose ir TOP-12 

pirmenybėse. Siūloma palikti kad VK vietas skiria tik suaugusiųjų čempionate ir TOP-12 

pirmenybėse, o jauniuose ir jaunučiuose naikinti. Trenerių taryba paruoš šitą klausimą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Inga Navickienė 
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