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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

BALSAVIMO PROTOKOLAS 

                                             2022 m. vasario 7 d. Nr. 2 

 

 

LSTA VK Nariams el.paštu buvo išsiųstas kvietimas su nuoroda balsuoti už siūlomus 2022 

m. nuostatų pakeitimus. Balsavimas vyko nuo vasario 1 iki 5 dienos. Elektroniniame balsavime 

dalyvavo 9 LSTA VK Nariai.  

 

SVARSTYTA: Siūlomas nuostatuose papildymas prie licencijų:  jei nesusimoka laiku, bet moka 

varžybų diena - mokestis padidėja iki 13 (moksleiviams) ir 20 (suaugusiems) eurų. Tikslas - 

pripratinti laiku susimokėti, kad neapsunkintų varžybų organizavimo. 

BALSAVIMAS: 7 už, 2 susilaikė 

NUTARTA: Siūlomas nuostatų papildymas priimtas.  

 

SVARSTYTA: Trenerių tarybos patvirtintas pasiūlymas Lietuvos jaunimo čempionate: Jeigu 

žaidėjas, turintis vardinę vietą, nedalyvauja čempionate, tai ta vieta atitenka miestui arba rajonui, 

kurio žaidėjas užėmė 7-ą ir sekančias vietas 2021 m. jaunimo čempionate. 

BALSAVIMAS: 8 už, 1 susilaikė. 

NUTARTA: patvirtinti pasiūlymą. 

 

SVARSTYTA: Rezervuoti 1 vietą iš Lietuvos čempionato 1-o etapo Baltušytei (sportininkė žaidžia 

ir treniruojasi Austrijos Lincės klube ir gali atstovauti Lietuvos rinktinei.  Jei sportininkė galės 

atvykt - skirti jai vietą į LČ iš Lietuvos čempionato 1-o etapo. Šiai dienai atsakymo neturime. 

Sportininkė informuota, ar galės dalyvauti Lietuvos čempionate - 1 savaitę iki atrankinių varžybų, 

kad nepaliktume laisvos vietos ir tuomet iš Lietuvos čempionato 1-o etapo pateks 9 žaidėjos. 

BALSAVIMAS: 7 už, 2 susilaikė. 

NUTARTA: pasiūlymui pritarta. 

 

SVARSTYTA: Dėl baudų sportininkams, nesilaikantiems reikalavimo, LČ ir TOP-12 pirmenybėse, 

ant marškinėlių užsirašyti pavardes - jei po įspėjimo nedėvimi marškinėlai su pavardės užrašu 

užrašu ant nugaros - skiriama 5 eur bauda. 

BALSAVIMAS: 7 už, 1 prieš, 1 susilaikė. 

NUTARTA: pritarti pasiūlymui.  

 

SVARSTYTA: Suaugusių TOP-12 varžybos: siūlymas dėl 3 vietos nežaisti, o skirti abiems 

sportininkams 3 vietas (kaip vyksta Europos TOP-16 varžybose, nes dabar dėl 3-ios vietos reikia 

žaisti, o taškai už 3-ią ir 4-ą vietą skiriami tie patys). 
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BALSAVIMAS: 7 už, 1 prieš, 1 susilaikė. 

NUTARTA: pritarti pasiūlymui.  

         

 

Generalinė sekretorė                    Justė Mažeikienė 


