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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2021m. gruodžio 18 d. Nr. 12 

 

Pradžia: 17:00 val., pabaiga 18:30  val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

Posėdyje dalyvavo: VK nariai – prezidentė Inga Navickienė, Evaldas Skyrius, Žygimantas Maleckas, 

Justė Mažeikienė, Gabrielė Matukaitytė, Matas Vilkas, Viktoras Frizelis, Gediminas Gataveckas.  

Nedalyvavo: Lina Sabaliauskienė, Aurelija Kybartaitė, Matas Skučas. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. SVARSTYTA. 2022 metų varžybų nuostatų patvirtinimas. Numatomi pakeitimai: 

✓ LČ sistemos pakeitimas: 

Siūloma varžybas vykdyti sistema - patobulinta vieno minuso: pralošęs pirmą ratą, 

žaidžia dar vieną susitikimą, bet aiškinasi jau antrame finale. Žaidžiant 2 minusų 

sistema užimama daug daugiau laiko ir sportininkas, pralošęs viename iš pirmų ratų, 

turi sužaisti daug susitikimų, kol patenka į pusfinalį, tada visiems gaunasi labai 

nevienodas susitikimų skaičius. Visi susitikimai nuo pirmo žaidžiami iš didžiosios 

partijos (4 laimėtų setų) kol laimima, pralošimo atveju žaidžiama iki 3 laimėtų setų. 

Išaiškinamos 1-2, dvi 3, 5-8, 9-12, 13-16, 17-24, 25-32 vietos. Visi sportininkai 

sužaidžia mažiausiai 2 susitikimus, kovojantys dėl 5-8, 9-16 vietų - po 3 susitikimus, 

dėl 3 vietos - 4 susitikimus ir finalistai po 5 susitikimus. Jeigu nepasitvirtins galėsime 

pakeisti.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai už pasiūlytą sistemą. 

NUTARTA: Lietuvos čempionatas vykdyti dvi dienas, pagal pasiūlytą 1-o  minuso 

sistemą. 

✓ padidintas startinis mokestis į atrankos į Lietuvos čempionatą varžybas: suaugusiems - 

15 Eur, moksleiviams - 10 Eur (buvo 10 ir 5 Eur) 
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Siūloma padidinti starto mokestį Lietuvos čempionato I-o etapo varžyboms. 

Suaugusiems 15, moksleiviams 10.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai už. 

NUTARTA: Lietuvos čempionato pirmo etapo startinis mokestis 15 Eur suaugusiems ir 

10 Eur moksleiviams.  

✓ atrankos kriterijų į Lietuvos TOP -12 patekimą pakeitimas.     

  Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė 

 Top-12 pirmenybėse turėtų dalyvauti stipriausieji žaidėjai. Dauguma stipriausiųjų 

žaidėjų žaidžia užsienio klubuose, nedalyvauja varžybose Lietuvoje, dėl to turi žemesnį 

reitingą.  Siūloma, kad į TOP-12 pirmenybes patektų 8 žaidėjai pagal Lietuvos 

čempionato rezultatus (LČ 1-8 v.), 3 žaidėjai pagal Lietuvos stalo teniso reitingą ir 

Lietuvos jaunių TOP-12 pirmenybių nugalėtojas.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai už.   

NUTARTA: 2022 m. atrankos į TOP-12 pirmenybes kriterijai: LČ 1-8 v., 3 pagal 

LSTA reitingą ir Lietuvos jaunių TOP-12 pirmenybių nugalėtojas.  

Taip pat siūloma Lietuvos čempionato metu sportininkams ant marškinėlių turėti 

užrašytas pavardes, taip kaip reikalaujama ir Europos čempionate.  

Viceprezidentas Evaldas Skyrius siūlo, kad ir kitose varžybose žaidėjai turėtų pavardes 

ant marškinėlių. Šio klausimo svarstymas turi būti iš pradžių aptartas Trenerių taryboje. 

Dabar vyksta svarstymas dėl suaugusių varžybų – Lietuvos čempionato antrame etape ir 

Top -12 pirmenybių privalumo turėti užrašytas pavardes ant marškinėlių. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai už. 

NUTARTA: Lietuvos čempionato antrame etape ir TOP-12 pirmenybėse žaidėjai turi 

dėvėti marškinėlius su savo pavardėmis.  

2. SVARSTYTA. Šiaurės šalių čempionato organizacinio komiteto sudarymas ir patvirtinimas. 

Pranešėjas – p. Evaldas Skyrius, LSTA viceprezidentas 

Prezidentė informuoja, kad visiems VK nariams bus išsiųstas Šiaurės Europos šalių 

čempionatui sudarytas darbo planas el.paštu. Pagrindinės atsakomybės sritys ir atsakingi 

asmenys parašyti. 

3. SVARSTYTA. I-o  ketvirčio rinktinių pasirengimo plano aptarimas. 

Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė 

Vienas iš prioritetų: suaugusių rinktinės patekimas į EČ finalą - 24-ą. Numatomas toks 

pasirengimo planas: 

1) sudaryti sąlygas 4 ar 6 nariams bent kartą per savaitę kartu treniruotis. Bendradarbiauti su 

klubais, kurie galėtų sudaryti tokias sąlygas; 

 2) rinktinės nariams prieš varžybas organizuoti treniruočių stovyklą,  
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Išmokėtume pilnus maistpinigius, atvykusiems iš kitų miestų apmokėtume nakvynę ir 

padengtume  kuro išlaidas; 

3) patektus į kitą etapą – deleguoti į tarptautines varžybas (priklausomai nuo finansavimo galima 

būti siųsti į dvejas tarptautines varžybas);  

4) vasarą numatoma stovykla rugpjūčio mėnesį prie ŠŠČ  ir dalyvavimas šitose varžybose; 

5) rakečių gumos - po 2 poras per metus; 

6) patekimo į finalą - 24-ą, manau, tiek moterų, tiek vyrų rinktinei turėtų būti numatytas piniginis 

prizas, pvz. kiekvienam po 200 Eur išmokėti - komandai 1000 Eur (4 sportininkai ir treneris) 

            Kadangi vyrai pateko į C grupę, jų etapas numatomas balandžio 1-3 d. Todėl jau sausio mėn.  

pagal atrankos kriterijus reikia sudaryti rinktinę, informuoti sportininkus ir pasirašyti sutartis, 

kad sudaryta komanda ruoštųsi šitam etapui.  

Kadangi jau baigėsi vyrų rinktinės trenerio kadencija, turime skelbti konkursą. Kol įvyks 

rinkimai, trenerių tarybos pirmininkas V. Frizel informavo, kad šias pareigas atliks dabartinis 

treneris A.Orlovas  Dauguma narių pritaria, kad konkursą galime skelbti sausio mėnesį, o 

trenerį patvirtinti balandžio ar gegužės mėn. Siūloma skelbti konkursą dėl vyrų rinktinės 

trenerio nuo sausio 15 iki balandžio 15 d.   

BALSAVIMAS: vienbalsiai už. 

NUTARTA: konkursas dėl Lietuvos vyrų rinktinės trenerio vyks nuo sausio 15 d. iki balandžio 

15 d.  

4. SVARSTYTA. Einamieji reikalai. Dėl maistpinigių mokėjimo Kornelijai Riliškytei, 

sportininkei, kuri šiuo metu rodo didžiausią pasiektą rezultatą - Europos Jaunimo Č 16-as, 

atviras Suomijos čempionatas U-21 - 3 vieta. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai už. 

NUTARTA: skirti K. Riliškytei maistpinigius nuo 2022 m. sausio mėn. iki liepos 1 d. Po 

Europos jaunių čempionato svarstyti dėl pratęsimo. 

 

 

Prezidentė                                                                            Inga Navickienė    

          

 

Posėdžio sekretorė                                Justė Mažeikienė 


