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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

                                             2022 m. liepos 14 d. Nr. 11 

Pradžia: 19:00 val., pabaiga 20:00  val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

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

Skyrius, Justė Mažeikienė, Gabrielė Matukaitytė - Klimienė, Matas Skučas, Matas Vilkas, garbės 

prezidentas Rimgaudas Balaiša.  

 

Nedalyvavo: Lina Sabaliauskienė, Aurelija Kybartaitė, Gediminas Gataveckas, Viktoras Frizelis. 

 

DARBOTVARKĖ 

 1. Dėl sportininkų, galinčių atstovauti Lietuvos suaugusiųjų rinktinei. 

SVARSTYTA. Kadangi nėra numatyta, kas turėtų atstovauti nacionalinei rinktinei, atsisakiusiems 

žaidėjams ir iki kelinto nr. pagal eiliškumą siūlyti, LSTA VK siūlo trenerių tarybai pateikti savo 

nuomonę, kas turėtų užimti laisvas vietas. Jau ne kartą buvo svarstyta, kad tokiu atveju, žiūrint į 

perspektyvą, turėtų atstovauti jauniai. Tad reikia nustatyti skaičių sportininkų, galinčių atstovauti 

rinktinei, jei pagal rinktinės kriterijus patekę į rinktinę sportininkai negali ar atsisako dalyvauti 

varžybose. 

NUTARTA. Siūloma atstovauti rinktinei pirmiems 8 pagal tuo laikotarpiu sudarytą rinktinių 

eiliškumą sportininkams, kurie yra skelbiami kaip rinktinių nariai LSTA svetainėje. Į neužpildytas 

vietas, atsiradusias dėl atsisakiusių rinktinei atstovauti sportininkams, kviečiami sportininkai pagal 

Rinktinių trenerių ir Trenerių tarybos siūlymą iš jaunių ir/ar jaunučių rinktinių.  

Jei yra neišaiškintos vietos, kurias dalinasi keli sportininkai ir visiems nėra galimybių dalyvauti, 

eiliškumas turėtų būti nustatomas pagal varžybų svarbą (LČ, TOP-12, kuriais metais dalyvauta, 

vieta reitinge ir t.t.).  

Rinktinių trenerių ir Trenerių tarybos siūlymai dėl teikiamų rinktinei atstovauti sportininkų turi būti 

pagrįsti ir argumentuoti. Visi sąrašai yra tvirtinami LSTA VK. 

Jei varžybose vykdoma komandinė rungtis ir gali atstovauti 2 rinktinės, TT ir Rinktinių treneriai 

gali teikti argumentuotą prašymą dėl antros rinktinės sudėties, kuriai galėtų atstovauti ir jaunių ir/ar 

jaunučių rinktinių perspektyvūs sportininkai. 

Jei Šiaurės šalių čempionato komandinėse varžybose gali dalyvauti 1 komanda, Lukas Rimkus 

galėtų žaisti tik komandinėje rungtyje, nebent į asmeninę rungtį atsirinktų toliau pagal kriterijų 

eiliškumą ir TT teikimu. 

LSTA VK siūlo teikiant pavardes į asmenines varžybas Šiaurės šalių čempionate, skirti pirmoje 

vietoje į neužpildytas vietas Lukreciją Juchnaitę ir Igną Šišanovą, nes parodė gerą rezultatą Europos 

jaunučių čempionate. 
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VK pasiūlymus pateikti Trenerių tarybai. 

  

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos komandinio čempionato organizavimo. 

NUTARTA. 2022/2023 metų Lietuvos komandinį čempionatą organizuoti LSTA. Paskirti 

atsakingą žmogų už nuostatų parengimą ir jų organizavimą. Rengiant nuostatus atkreipti dėmesį į 

Lygų apklausos pastabas ir pasiūlymus. Nuostatai paskelbti kartu su registracija turi būti iki 2022 

metų rugpjūčio 15 d. 

Iki liepos 24 d. informuoti stalo teniso bendruomenę dėl 2022/2023 metų Lietuvos komandinio 

čempionato organizavimo. 

 

 

 

      

LSTA prezidentė        Inga Navickienė     

 

 

 

 

Generalinė sekretorė                   Justė Mažeikienė 

 

 


