LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.24
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b
2016.gada 2.februārī
Sēdes vadītāja: I.Jozepsone

plkst.18.10 –

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, A.Burģis, A.Bauska, E.Svīķis, G.Kartuzovs, J.Cīrulis un R.Mirzojans
Darba kārtība:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (22.12.2015.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par LR jaunatnes meistarsacīkšu C grupā 16.-17.01.2016. rezultātiem (J.Cīrulis,
I.Jozepsone).
3. Par Latvijas 2015./2016.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību
III kārtas rezultātiem Alojā 24.01.2016. (E.Svīķis).
4. Perfect 2016 World Team Table Tennis Championships izloze. LR vīriešu izlases
uzdevuma precizēšana (M.Ķuda, A.Burģis, E.Puriņš, I.Jozepsone).
5. Latvijas Olimpiādes 1.-3.07.2016. Nolikuma projekta apspriešana (E.Puriņš,
I.Jozepsone).
6. Par treneru algām domātā finansējuma sadali 2016.gadā (I.Jozepsone,
R.Mirzojans).
7. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu čempionātā (NETU Championships), Oslo, 20.22.maijā. (M.Ķuda, I.Jozepsone).
8. LR 2016.gada individuālā čempionāta Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
9. Dažādi:
 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 22.12.2015. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 22.12.2015. protokolu
apstiprināt (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. J.Cīrulis informē par LR jaunatnes meistarsacīkšu C grupā 16.17.01.2016. rezultātiem Sacensības norisinājās veiksmīgi. G.Kartuzovs informē par
sacensību ne īpaši kvalitatīvo organizāciju. I.Jozepsone informē par to, ka Rīgas Domes
kausa izspēles laikā tiks rīkots seminārs, lai celtu sacensību rīkošanas kvalifikāciju.
Nolēma: Pieņemt zināšanai LR jaunatnes meistarsacīkšu C grupā 16.-17.01.2016.
rezultātus (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. I.Jozepsone informē par Latvijas 2015./2016.gada sezonas jaunatnes
STIGA kausa izcīņas sacensību III kārtas rezultātiem Alojā, 24.01.2016. Sacensības
norisinājās veiksmīgi un rezultāti ir atrodami LGTF mājas lapā. Nolēma: Pieņemt
zināšanai Latvijas 2015./2016.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību III
kārtas rezultātus (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu I.Jozepsone rosina apspriest Perfect 2016 World Team Table Tennis
Championships izlozi un precizēt LR vīriešu izlases uzdevumus. Meitenes ir ielozētas
3.divīzijā, bet zēni ir ielozēti 2.divīzijā, un tad būtu jāprecizē uzdevumi. 100 % apmaksa
no LGTF puses varētu būt ieņemot 25.-36.vietu un 37.-40.vietu ieņemot ir 50% apmaksa
.Nolēma: LR vīriešu izlases uzdevums ir - izcīnot 37.-40.vietu ir 50% izdevumu apmaksa
un ieņemot 25 – 36. vietu ir 100% izdevumu apmaksa (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu. I.Jozepsone rosina apspriest sagatavoto Latvijas Olimpiādes 1.3.07.2016. Nolikuma projektu. E.Puriņš informē par sarunām par izmaiņām Nolikumā.
Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par izmaiņām Nolikumā (par –7, pret – nav,
atturas – nav).

Par 6.punktu. I.Jozepsone rosina apspriest 2016.gadā treneru algām domātā
finansējuma sadali. Kopējais finansējums ir 1553.00 EUR. Nolēma: Līdz nākamai valdes
sēdei sagatavot priekšlikumus par finansējuma sadali (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. I.Jozepsone atkārtoti par piedalīšanos Ziemeļvalstu čempionātā (NETU
Championships), Oslo, 20.-22.maijā. Nolēma: Lemt par dalību Ziemeļvalstu čempionātā
(NETU Championships), Oslo, 20.-22.maijā valdes sēdē pēc LR IČ fināliem (par –7, pret
– nav, atturas –nav).
Par 8.punktu. I.Jozepsone LR 2016.gada individuālā čempionāta Nolikuma
apstiprināšana. Norises vieta – Kuldīga. Nolēma: Apstiprināt LR 2016.gada individuālā
čempionāta Nolikumu ar labojumiem (par - 7, pret - nav, atturas - nav).
9. Dažādi
 I.Jozepsone informē par pēdējām izmaiņām LGTF sacensību kalendārā Nolēma:
pieņemt zināšanai LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 7, pret –
nav, atturas – nav);
 I.Jozepsone informē par iespējām kārtot starptautiskā kategorijas tiesneša
eksāmenu. Nolēma: Pieteikt eksāmena kārtošanai tiesnešus G.Kartuzovu,
O.Kartuzovu, Ē.Šneideru (par – 7,pret – nav, atturas- nav);
 Nolēma: Nākamo LGTF Valdes sēdi sasaukt 2016.gada 15.martā (par – 7, pret –
nav, atturas – nav).
Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

