LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.5.
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b
2017.gada 13.novembrī
Sēdes vadītājs: I.Jozepsone
plkst.18:00 – 21:30
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: L.Faļkenšteins J.Cīrulis, N.Mazjānis, V.Berežkovs, L.Pavāre, E.Puriņš,
G.Kartuzovs, kā arī R.Mirzojans
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (17.10.2017.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par LR klubu izlases startu Kontinentālajā Krievijas Galda tenisa federācijas
čempionāta I posmā Sankt-Pēterburgā 20.-22.10.2017. un otro sacensību
posmu 2017.gada 21.-24.decembrī (I.Jozepsone).
3. Par Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensību II kārtas rezultātiem (G.Kartuzovs, J.Zicāns).
4. Par LR 2017./2018.gadu sezonas komandu čempionāta I posma rezultātiem,
Kuldīgā, 28.-29.10.2017. (N.Mazjānis).
5. Nolikuma apstiprināšana Latvijas 2017.gada 17.atklātajam veterānu
čempionātam galda tenisā Iecavā 25.-26.11.2017. (I.Jozepsone).
6. RD kausa izcīņas sacensību 2018.gada 23.-25.februārī Nolikuma
apstiprināšana (G.Kartuzovs, I.Jozepsone).
7. Par R.Freibergas priekšlikumu izveidot LR tiesnešu kustību. (I.Jozepsone,
E.Puriņš).
8. Par izmaiņām Nolikumā Par spēlētāju pārejām no viena Latvijas Galda
tenisa federācijas kolektīvā biedra uz citu, LGTF biedru naudas nomaksas
kārtību un spēlētāju licencēm (J.Cīrulis).
9. Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām;
 par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu.
Par 1.punktu. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes sēdes 17.10.2017.
protokols. Nolēma: Apstiprināt iepriekšējās Valdes sēdes protokolu Nr.4 no
17.10.2017. (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. I.Jozepsone informē par LR klubu izlases startu Kontinentālajā
Krievijas Galda tenisa federācijas čempionāta I posmā Sankt-Pēterburgā 20.22.10.2017. un otro sacensību posmu 2017.gada 21.-24.decembrī. Nolēma: Pieņemt
zināšanai informāciju par LR klubu izlases startu Kontinentālajā Krievijas Galda tenisa

federācijas čempionāta I posmā Sankt-Pēterburgā 20.-22.10.2017. un otro sacensību
posmu 2017.gada 21.-24.decembrī (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. Par Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensību II kārtas rezultātiem informē G.Kartuzovs un J.Zicāns. Nolēma: Pieņemt
zināšanai informāciju par Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa
izcīņas sacensību II kārtas rezultātiem (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu. Par LR 2017./2018.gadu sezonas komandu čempionāta I posma
rezultātiem, Kuldīgā, 28.-29.10.2017. informē N.Mazjānis. Nolēma: Pieņemt zināšanai
informāciju par LR 2017./2018.gadu sezonas komandu čempionāta I posma rezultātiem,
Kuldīgā, 28.-29.10.2017 (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto Nolikumu Latvijas 2017.gada
17.atklātajam veterānu čempionātam galda tenisā Iecavā 25.-26.11.2017. Nolēma
Apstiprināt Nolikumu Latvijas 2017.gada 17.atklātajam veterānu čempionātam galda
tenisā Iecavā 25.-26.11.2017. (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu. G.Kartuzovs un I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto RD kausa
izcīņas sacensību 2018.gada 23.-25.februārī nolikumu. Nolēma: Apstiprināt RD kausa
izcīņas sacensību 2018.gada 23.-25.februārī Nolikumu. Par sacensību direktoru
apstiprināt G.Kartuzovu un par sacensību galveno tiesnesi I.Jozepsoni (par – 8, pret –
nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. Par R.Freibergas priekšlikumu izveidot LR tiesnešu kustību. Nolēma:
Lūgt R.Freibergai iesniegt savus priekšlikumus rakstiskā veidā apspriešanai LGTF
valdē. Lūgt E.Puriņam uzņemties kuratora funkcijas (par – 8,pret – nav, atturas – nav).
Par 8.punktu J.Cīrulis iepazīstina ar paredzamajām izmaiņām Nolikumā Par spēlētāju
pārejām no viena Latvijas Galda tenisa federācijas kolektīvā biedra uz citu, LGTF
biedru naudas nomaksas kārtību un spēlētāju licencēm Nolēma: Balstoties uz
iedāvātām izmaiņām lūgt J.Cīruli veikt izmaiņas esošajā Nolikumā un iesniegt to
nākamajā valdes sēdē apstiprināšanai (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
9. 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 nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2017.gada decembrī plkst.18.00 par konkrētu datumu vienojoties
novembra sākumā (par –8, pret – nav, atturas – nav).
Sēdes vadītājs:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

