LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.9.
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b

2014.gada 25. martā

Sēdes vadītājs: I.Jozepsone

plkst.18.10 – 20.05

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, A.Burģis, M.Ķuda, J.Cīrulis, G.Kartuzovs, E A.Bauska, R.Mirzojans,
L.Meinarda.
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (25.02.2014.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par treneru padomes priekšlikumiem LR jaunatnes izlašu komplektēšanai un
sagatavošanai (L.Meinarda)
3. Par Rīgas Domes kausa izcīņas sacensību sarīkošanu 2015.gadā (G.Kartuzovs).
4. LGTF gada pārskata apstiprināšana par 2013.gadu.LGTF 2014.gada budžets
otrajā lasījumā ( I.Jozepsone,R.Mirzojans).
5. LRJM A grupā (1966.g.dz.un jaunāki) Nolikuma apstiprināšana
(I.Jozepsone,G.Kartuzovs).
6. LR izlases sastāva apstiprināšana startam Pasaules čempionātā Tokio 27.0406.05.2014.(A.Burģis,I.Jozepsone)
7. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu čempionātā Norvēģijā,Oslo 23.-25.05.2014
(A.Burģis,I.Jozepsone)
8. Par LOK Ģenerālo asambleju 21.03.2014 (J.Cīrulis)
9. Dažādi:




jauna kolektīvā biedra,Jauniešu atbalsta biedrības „EXPLO” (BJC „Kurzeme”)
uzņemšanu LGTF (I.Jozepsone)
LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
par nākamās LGTF Valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).

Par 1.punktu. Informēja M.Beņuša. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 25.02.2014. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 25.01.2014. protokolu
apstiprināt (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. I.Jozepsone informē, ka tā kā B.Gāga kā treneru padomes priekšsēdētāja
šodien nevarēja ierasties uz Valdes sēdi, tad atskaiti par plāniem darbam ar kadetiem un
minikadetiem mums sniegs L.Meinarda.L.Meinarda informē par treneru padomes
izstrādātajiem priekšlikumiem darbam ar LR izlašu kadetiem un minikadetiem
komplektēšanai un sagatavošanai. Aktuāls ir jautājums par sportistu veselības pārbaudi
Valsts veselības aģentūrā un sportistu pamatpārbaudi,ko atbalsta visi Valdes locekļi. Visi
treneri ir gatavi sūtīt sportistus uz treniņnometnēm. I.Jozepsone aktualizē jautājumu par
sportistu nogādi sacensību un treniņu vietās. Tas ir jautājums, par kuru jau šodien ir
jādomā. Par piedalīšanos Eiropas čempionātā vēl ir jālemj atsevišķi. M.Ķuda iesaka kā
obligātu piedalīties Lietuvas organizētajā Balaišienes turnīrā, lai varētu saprast, kam tad
sportisti ir sagatavoti. Kadetu līmeni var redzēt piedaloties Ziemeļvalstu čempionātā.
Varbūt Eiropas čempionāta vietā labāk būtu piedalīties Baltijas organizētajos turnīros un
treniņu nometnēs, lai ieguldītajiem līdzekļiem būtu lielāka atdeve. A.Burģis aktualizē arī

jautājumu par tiem minikadetiem, kas turpina startēt tālāk kadetos. Iesaka veikt šo
analīze. Vairāk līdzekļu būtu jānovirza kadetu un minikadetu gatavošanai. Finansiālie
riski sacensību dalībai būtu jāsadala starp klubu un vecākiem ar LGTF piedalīšanos.
Varētu arī nodefinēt kādu rezultātu, kuru sasniedzot LGTF kaut ko apmaksā no
izdevumiem. Varbūt būtu jāapmainās pieredzē ar Lietuvu, kādā veidā darbojas viņu galda
tenisa federācija un kā strādā viņu treneri.I.Jozepsone rosina atdalīt minikadetus no
kadetiem, jo ir lielas atšķirības viņu sacensību izmaksās, kā arī lūgt treneru padomi
iesniegt izmaksu aprēķinus dalībai paredzētajās sacensībās. Jāsaprot pēc kādiem
principiem tiks komplektētas izlases (pēc reitingiem,rezultātiem vai vēl kādiem citiem
rādītājiem) Nolēma: Ieteikt sagatavotajā plānā kā obligātu iekļaut dalību Balaišienes
turnīrā Lietuvā un Hāpsalā Igaunijā. Pieņemt zināšanai sagatavotos treneru padomes
priekšlikumus un katru plānoto izdevuma daļu saskaņot ar Valdi (par – 7, pret – nav,
atturas – nav).
Par 3.punktu. I.Jozepsone informē par tikšanos ar Rīgas Domes pārstāvjiem un nolemto
par nākamā gada sacensību precīzu laiku ,izziņot par to visām federācijām, lai nākotnē
varētu noorganizēt starptautiskā reitinga sacensības. Rīgas dome nākamgad grib redzēt
dalībniekus no 10 valstīm. Nolēma: pieņemt zināšanai sagatavotos priekšlikumus Rīgas
domes kausa izcīņas sacensībām 13.-15.februārī 2015.gadā (par - 7, pret – nav, atturas –
nav).
Par 4.punktu. I.Jozepsone informē par sagatavoto LGTF gada pārskatu par 2013 gadu.
Kā arī par LGTF 2014 gada budžetu. Nolēma: Akceptēt sagatavoto LGTF 2013 gada
pārskatu tālākai apstiprināšanai Kopsapulcei un apstiprināt LGTF budžetu 2014. gadam
(par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 5. punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto LRJM A grupā Nolikumu
Nolēma: Apstiprināt sagatavoto LRJM A grupā Nolikumu (par – 7, pret – nav, atturas –
nav).
Par 6. punktu. A.Burģis precizē LR izlases sastāvu startam Pasaules čempionātā
Tokijā.. Šobrīd vadoties no LR individuālā čempionāta rezultātiem pieteikt vīriešiem
O.Kartuzovu,A.Reinholdu un L.Maslovu, bet sievietēm D.Rusinovu,A.Vīnerti un
V.Majorovu
Nolēma:
Pasaules
čempionātam
Tokijā
vīriešiem
iekļaut
O.Kartuzovu,A.Reinholdu un L.Maslovu, bet sievietēm D.Rusinovu,A.Vīnerti un
V.Majorovu un kā delegātu pieteikt Olgu Kartuzovu. (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Pēc diskusijas par I.Sidorova nenokārtotajām parādsaistībām pret sponsoru, kā arī agrākā
uzvedība turnīros jautājums par I.Sidorova iekļaušanu izlasē tiek likts uz
balsojumu.Nolēma: neiekļaut izlasē I.Sidorovu ( par I.Sidorova neiekļaušanu izlasē
balso 5 Valdes locekļi – E.Puriņš,A.Burģis,A.Bauska,M.Ķuda,I.Jozepsone, atturas –
G.Kartuzova un J.Cīrulis)
Par 7.punktu. I.Jozepsone rosina Ziemeļvalstu čempionātam Norvēģijā Oslo 23.25.05.2014, šobrīd pieteikt komandu un sastāvu precizēt nākamajā Valdes sēdēNolēma:
Ziemeļvalstu čempionātā Oslo pieteikt Latvijas komandu un sastāvu precizēt nākamajā
Valdes sēdē (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 8. punktu. J.Cīrulis informē par LOK Ģenerālo asambleju 21.03.2014. Nolēma:
Pieņemt zināšanai informāciju par LOK Ģenerālo asambleju 21.03.2014.(par – 7, pret –
nav, atturas – nav).

10. Dažādi


I.Jozepsone informē par iesniegumu uzņemt par kolektīvo biedru Jauniešu
atbalsta biedrību „EXPLO”. Nolēma: uzņemt par kolektīvo biedru Jauniešu
atbalsta biedrību „EXPLO” (par –7, pret – nav, atturas – nav )



I.Jozepsone informē par pēdējām izmaiņām LGTF sacensību kalendārā Nolēma:
pieņemt zināšanai LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 7, pret
– nav, atturas – nav);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: Nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2014. gada. 22. aprīlī . LGTF Kopsapulci orientējoši šodien noteikt
8.jūniju(par – 7, pret – nav, atturas – nav ).



Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

