LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.4.
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b
2017.gada 17.oktobrī
Sēdes vadītājs: J.Cīrulis (līdz 3.punktam, tālāk I.Jozepsone) plkst.18:00 – 20:54
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: I.Jozepsone (no 3.punkta), L.Faļkenšteins (no 3.punkta) J.Cīrulis, N.Mazjānis,
V.Berežkovs, L.Pavāre, E.Puriņš, G.Kartuzovs, kā arī R.Mirzojans
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (05.09.2017.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par “BALTAIS” Baltijas valstu čempionāta 9.–10.09.2017. rezultātiem
(N.Mazjānis).
3. Par LR izlašu startu Eiropas Čempionātā Luksemburgā 13.–17.09.2017.
(I.Jozepsone).
4. Par Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensību I kārtas rezultātiem (N.Mazjānis).
5. Par LR izlases startu 2017 EUROPEAN PARA TABLE TENNIS
CHAMPIONSHIPS, 26.09.-05.10.2017., Laško, Slovēnija (V.Berežkovs).
6. Par LR 2017.gada jaunatnes komandu čempionāta rezultātiem 15.10.2017.
(I.Jozepsone).
7. Latvijas 2017.gada junioru meistarsacīkšu galda tenisā Nolikuma
apstiprināšana (G.Kartuzovs).
8. Par LR 2017./2018.gadu sezonas komandu čempionātu. Komandu sadale pa
līgām un izspēles kārtība. Par kolektīvā biedra Līvānu novada dome
iesniegumu (N.Mazjānis).
9. Par LR apvienotās klubu komandas dalību Kontinentālajā Krievijas Galda
tenisa federācijas čempionātā (I.Jozepsone).
10.LGTF valdes locekļu pienākumi, to sadale (L.Pavāre).
11.Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām;
 par jaunu kolektīvo biedru, biedrības V.G. “ALEF” un “Galda tenisa klubs
TALSI” uzņemšanu LGTF;
 par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu.
Par 1.punktu. Informēja I.Jozepsone. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 05.09.2017. protokols. Nolēma: Apstiprināt iepriekšējās Valdes sēdes protokolu
Nr.3 no 05.09.2017. (par – 6, pret –nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. Par “BALTAIS” Baltijas valstu čempionāta 9.-10.septembrī rezultātiem
informē N.Mazjānis. Mūsu klubam šis čempionāts bija liels grūdiens uz priekšu.
Apgaismojums bija uz robežas, nākamgad Birzgales vadība sniegs atbalstu
apgaismojuma ierīkošanai, Komandās nospēlējām labāk, nekā individuālajās sacensībās
Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par “Baltais” Baltijas valstu čempionāta
rezultātiem un norises apstākļiem (par –6, pret –nav, atturas – nav).

Par 3.punktu. Par LR izlašu startu Eiropas Čempionātā Luksemburgā 13.17.09.2017. E.Puriņš rosina izstrādāt kritērijus spēlētājiem kurus iekļauj izlasē uz
Pasaules un Eiropas čempionātiem. N.Mazjānis iesaka, ka turpmāk būtu treneriem
jārosina iesniegt izlases sastāvus un tad akceptēt tos Valdē. I.Jozepsone informē ka
šogad Eiropas galda tenisa savienībai aprit 60 gadi un ir izdota speciāla grāmata. Tiek
sniegta informācija arī par notikumiem ETTU kongresā, izmaiņām EČ norises kārtībā.
Diemžēl, kvotu dēļ nākamgad LR izlases netiek uz pasaules čempionātu. Luksemburgā
vīriešu izlase bija ļoti tuvu lai vinnētu divīziju. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju
par LR izlašu startu Eiropas čempionātā Luksemburgā 13.-17.09.2017. un izmaiņām EČ
izspēles kārtībā (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu. Par Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensību I kārtas rezultātiem informē N.Mazjānis. Norosinājās Birzgalē un noritēja
raiti, kopā bija 77 dalībnieki. Nolikumā jāiekļauj iespēja nomainīt divminusu sistēmu.
Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes
STIGA kausa izcīņas sacensību I kārtas rezultātiem (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu. Par LR izlases startu 2017 EUROPEAN PARA TABLE TENNIS
CHAMPIONSHIPS, 26.09.-05.10.2017., Laško, Slovēnija informē V.Berežkovs.
Latviju pārstāvēja A.Siņica un V.Kobka. Rezultāti ir publiski pieejami, bet diemžēl
lepotoes ar tiem šoreiz nevaram. Liels paldies jāizsaka Rīgas domei par atbalstu
A.Siņicam un Salaspils domei par atbalstu V.Berežkovam un V.Kobka. Nolēma:
Pieņemt zināšanai informāciju par LR izlases startu 2017 EUROPEAN PARA TABLE
TENNIS CHAMPIONSHIPS, 26.09.-05.10.2017., Laško, Slovēnija (par – 8, pret – nav,
atturas – nav).
Par 6.punktu. Par LR 2017.gada jaunatnes komandu čempionāta rezultātiem
15.10.2017. G.Kartuzovs informē par turnīra norisi. Nolēma: Pieņemt zināšanai
informāciju par LR 2017.gada jaunatnes komandu čempionāta rezultātiem 15.10.2017.
(par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. Ar Latvijas 2017.gada junioru meistarsacīkšu galda tenisā Nolikumu
iepazīstina G.Kartuzovs. Finalsacensibās piedalīsies 8, 12, vai 16 atkarība no
apakšgrupu skaita. Pieteikumu termiņš 17.novembris. Nolēma: Apstiprināt sagatavoto
Latvijas 2017.gada junioru meistarsacīkšu Nolikumu galda tenisā ar izmainām (par –
8,pret – nav, atturas – nav).
Par 8.punktu Par LR 2017./2018.gadu sezonas komandu čempionātu. Komandu sadale
pa līgām un izspēles kārtība. Par kolektīvā biedra Līvānu novada dome iesniegumu
informē N.Mazjānis. Problēma ir arī tā, ka augstākajā liga netiek laikā pieteikti
spēlētāji. Tiek atsūtīti pieteikumi neatpazīstamos formātos. J.Falkenšteins un
N.Mazjānis diskutē par tehniskām izmaiņām pieteikumu nosūtīšanā. II posms notiks
Aizkrauklē I.Jozepsone vērš uzmanību, ka nav īsta skaidrība par play-off izspēles
kārtibu un par to ir jāuzraksta. N.Mazjānis informē, ka Baltā līnija I komanda grib
papildus pieteikt U.Kapelleru un Salaspils grib pieteikt L.Maslovu un M.Ķudu.
N.Mazjānis rosina pienācīgi turēt augstākās līgas līmeni. Līvāniem jāsamaksā soda
nauda 50.00 EUR līdz 29.oktobrim. Nolēma: Apstiprināt LR 2017./2018.gadu sezonas
komandu čempionāta komandu sadali pa līgām un izspēles kārtību. Uzdot I.Jozepsonei
informēt Līvanu komandu par uzlikto soda apmēru. Līdz 24.oktobrim ļaut augstākai

līgai vīriešiem papildināt un koriģēt komandu sastāvus (par – 8, pret – nav, atturas –
nav).
Par 9.punktu. Par LR apvienotās klubu komandas dalību Kontinentālajā Krievijas
Galda tenisa federācijas čempionātā informē I.Jozepsone. Komandas sastāvā pirmajā
posmā piedalīsies vīriešiem A.Čemirtans, A.Kuznetsov un L.Maslovs, treneris
K.Jahontovs (piedāvāts tika arī citiem spēlētājiem – bet tie atteicās) un sievietēm
S.Musajeva, S.Kibelko, V.Majorova, D.Afanasjeva, trenere O.Kartuzova. Nolēma:
Pieņemt zināšanai informāciju par klubu komandas dalību Kontinentālajā Krievijas
Galda tenisa federācijas čempionātā (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 10.punktu. LGTF valdes locekļu pienākumi, par to sadali vēlas diskutēt L.Pavāre.
E.Puriņš vēlas atbildēt par tiesnešu sagatavošanu, N.Mazjānis uzņemas atbildēt par
sacensību attīstību. L.Pavāre atbildēs par jaunatnes galda tenisa attīstību,
L.Falkenšteins un I.Jozepsone – par LGTF tēla veidošanu sabiedrībā, I.Jozepsone arī
par starptautiskiem sakariem, J.Cirulis – par izlašu sastāvu iesniegšana LGTF valdei un
LGTF reitinga aprēķināšanu G.Kartuzovs – Tautas sporta attīstība, A.Ambergs,
J.Cirulis – galda tenisa popularizēšana, mājas lapas uzturēšana, N.Mazjānis un
V.Berežkovs infrastruktūras un reģionālā attīstība. Nolēma: Pieņemt zināšanai
pienākumu sadali LGTF (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
11. Dažādi
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone).
Nolēma: Apstiprināt LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 8,
pret – nav, atturas – nav);
 Par LGTF gada noslēguma pasākumu jauniešiem Jūrmalā informē V.Berežkovs
un L.Pavāre. Informācija ļoti dažāda – brīžiem pretrunīga un pat pilnīgi pretēja.
Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par notikušo pasākumu un nākamgad
rūpīgāk pieiet pie tā organizācijas (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
 par jaunu kolektīvo biedru, biedrības V.G. “ALEF” un “Galda tenisa klubs
TALSI” uzņemšanu LGTF. Par spēlētāju pārejām. Nolēma: Uzņemt par LGTF
biedriem biedrības V.G. “Alef” un “Galda tenisa klubs Talsi”. Atļaut Aleksey
Kuznetsov un Viktorijai Majorovai turpmāk pārstāvēt GTK Namejs, Egmontam
Cildermanim turpmāk pārstāvēt SC Mēmele. I.Jozepsonei veikt nepieciešamās
izmaiņas LGTF reitingā (par –8, pret – nav, atturas – nav);
 Par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2017.gada novembrī plkst.18.00 par konkrētu datumu vienojoties
novembra sākumā (par –8, pret – nav, atturas – nav).
Sēdes vadītājs:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

