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Lietuvos tinklinio teisėjų kolegijos programa 2021-2024 metams
Tinklinyje (salės, paplūdimio, sniego), kaip ir kitose sporto šakose, sklandžiam varžybų
pravedimui didelę įtaką turi teisėjai. Teisėjas turi būti kompetentingas, nešališkas ir nuoseklus savo
sprendimuose, nepasiduoti aplinkinių įtakai. Daugelis šių savybių yra ugdoma seminarų metu,
diskutuojant su tinklinio bendruomenės nariais, teisėjaujant rungtynėse ir aptariant jų eigą su
kolegomis.
Mano nuomone, Teisėjų kolegijos tikslas – siekiant vienodo taisyklių traktavimo ir suvokimo
rungtynių metu, padėti teisėjams įgyti ir palaikyti reikiamą kompetenciją, ją vertinti, kelti teisėjavimo
lygį ir gerinti teisėjų įvaizdį Lietuvoje.
Išsikeliu tokius pagrindinius uždavinius:
1. Skatinanti teisėjų kvalifikacijos kėlimą, naujų teisėjų rengimą, bei tinklinio bendruomenės
švietimą:
a. rengti teisėjų seminarus (kasmet 2 Respublikinius ir po 1 regionuose, o esant reikalui ir dažniau),
įvertinant dalyvių teorinį ir praktinį pasiruošimą;
b. skatinti teisėjus dalyvauti FIVB organizuojamuose teisėjų kursuose tarptautinei kategorijai įgyti;
c. pagal galimybes, organizuoti jaunųjų teisėjų stovyklas (kartu su Jaunių komisija ir sporto
mokyklomis bei klubais);
d. rengti šviečiamuosius seminarus treneriams ir žaidėjams (kartu su Jaunių ir Trenerių
komisijomis);
e. vykdyti teisėjų veiklos monitoringą, jų reitingavimą bei skatinimą.
2. Užtikrinti kvalifikuotą teisėjavimą įvairaus lygio tinklinio rungtynėse:
a. sudaryti teisėjų kolegiją remiantis regioniniu principu ir jos nariams pavesti teisėjavimo
kuravimą atitinkamuose regionuose;
b. tobulinti tinklinio teisėjų kategorijų suteikimo nuostatus;
c. rasti galimybę siųsti teisėjus-delegatus į įvairaus lygio rungtynes, vertinti teisėjavimo kokybę bei
išanalizuoti ir aptarti svarbesnius rungtynių epizodus;
d. reguliariai, kasmet, įvertinti teisėjų veiklą ir kvalifikaciją, suteikiant atitinkamą kategoriją;
e. reguliariai koreguoti teisėjų, rekomenduojamų aptarnauti jų kvalifikaciją atitinkančias tinklinio
rungtynes, sąrašus, atsižvelgiant į kompetenciją bei aktyvumą;
f. atlikti operatyvius teisėjų ir jų brigadų paskyrimus įvairaus lygio rungtynėms.
3. Užtikrinti bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis (FIVB, CEV, EEVZA).
a. teikti informaciją FIVB ir CEV organizacijoms apie Lietuvos teisėjus ir jų kvalifikaciją;
b. atstovauti LTF CEV ir EEVZA rengiamuose teisėjų seminaruose ir skleisti juose gautas žinias,
naujienas bei idėjas Lietuvos tinklinio bendruomenei;
c. deleguoti kvalifikuotus teisėjus į EEVZA organizuojamas varžybas.
4. Gerinti tinklinio teisėjų įvaizdį visuomenės akyse.
a. užtikrinti teisėjų reprezentatyvumą rungtynėse (uniformos, kategorijų emblemos, elgsena);
b. atstovauti teisėjų interesus ir teikti pasiūlymus LTF VK, svarstant teisėjavimo klausimus;
c.
rėmėjų paieška, siekiant, kad teisėjo darbo apmokėjimas butų „teisingas“, toks,
kuris skatintų konkurenciją ir keltų teisėjavimo kokybę, pritrauktų teisėjauti jaunimą sporto
mokyklose, sportinę karjerą baigusius tinklininkus ir kitus naujus teisėjus.
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