LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.14
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b
2018.gada 16.oktobrī
Sēdes vadītāja: I.Jozepsone
plkst.18:10 – 19.50
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: J.Cīrulis, N.Mazjānis (no 6. punkta), V.Berežkovs, L.Pavāre (no 5.punkta), E.Puriņš,
J.Zicāns, kā arī A.Ambergs.
Darba kārtība:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (11.09.2018.) protokola apstiprināšana (M.Beņuša).
2. Par LR izlases startu Baltijas Čempionātā, 14.-16.09.2018. Vīlandē (J.Cīrulis,
I.Jozepsone).
3. Par LR izlases startu Eiropas individuālajā Čempionātā 18.-23.09.2018., Alikantē
(I.Jozepsone, N.Mazjānis).
4. Par LRJKČ rudens sabraukuma 13.10.2018., Rīgā, rezultātiem (J.Zicāns).
5. Latvijas Republikas 2018.gada junioru meistarsacīkstes 3.-4.11.2018., Iecavā – Nolikuma
apstiprināšana (I.Jozepsone).
6. Latvijas 2018.gada 18.atklātajs veterānu čempionāts galda tenisā, 24.-25.11.2018., Iecavā
– Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
7. Par 2018.-2019.gadu spēļu sezonas LRKČ I posma rezultātiem 6.-7.10.2018., Kuldīgā un
priekšlikumi turpmākajai sacensību norisei (N.Mazjānis, J.Cīrulis, I.Jozepsone).
8. Par Turnīra paaugstinātā reitinga koeficienta noteikšanas procedūru (J.Cīrulis,
I.Jozepsone).
9. Dažādi:
• LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
• par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).
Par 1.punktu.
LGTF Valdes sēdes 2018.gada 11.septembra Protokola Nr.13 apstiprināšana.
Protokols visiem izsūtīts iepriekš, labojumi un papildinājumi nav saņemti. Nolēma: LGTF valdes
sēdes 2018.gada 11septembra Protokolu Nr.13 apstiprināt (par – 5, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu.
Par LR izlases startu Baltijas Čempionātā, 14.-16.09.2018. Vīlandē informē
I.Jozepsone. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par LR izlases startu Baltijas Čempionātā, 14.16.09.2018. Vīlandē (par –5, pret–nav, atturas – nav).
Par 3.punktu.
Par LR izlases startu Eiropas individuālajā Čempionātā 18.-23.09.2018. Alikantē
informē N.Mazjānis. Ļoti labi nostartējām vīriešu dubultspēlēs. Piedalījāmies ETTU kongresā.
Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par LR izlases startu Eiropas individuālajā čempionātā 18.23.09.2018. Alikantē (par –7, pret –nav, atturas – nav).
Par 4.punktu
J.Zicāns informē par LRJKČ rudens sabraukuma 13.10.2018., Rīgā, rezultātiem
Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju LRJKČ rudens sabraukuma 13.10.2018., Rīgā, rezultātiem
(par – 5, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu.
I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto Latvijas Republikas 2018.gada junioru
meistarsacīkstes 3.-4.11.2018., Iecavā – Nolikumu. Nolēma: apstiprināt Latvijas Republikas
2018.gada junioru meistarsacīkšu 3.-4.11.2018., Iecavā – Nolikumu (par –6, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto Latvijas 2018.gada 18.atklātā veterānu
čempionāta galda tenisā, 24.-25.11.2018., Iecavā – Nolikumu. Dubultspēles sadalītas divās vecuma
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grupās. Nolēma: Apstiprināt sagatavoto Latvijas 2018.gada 18.atklātā veterānu čempionāta galda
tenisā, 24.-25.11.2018., Iecavā – Nolikumu ar papildinājumiem un lūgt Inu Jozepsoni sekot izlozei
sacensību laikā, lai tā tiktu veikta pareizi (par –7 , pret – nav, atturas – nav).
Par 7. punktu Par 2018.-2019.gadu spēļu sezonas LRKČ I posma rezultātiem 6.-7.10.2018. Kuldīgā,
informē N.Mazjānis. Pēc sacensībām daudz zvanu un priekšlikumu, domas dalās, katrs runā par to,
kas viņam ir svarīgāks. Komandu skaits ir krities. Zemākās līgas komandas grib izspēlēties – jo vairāk
spēļu jo labāk. Komandām arī svarīgs ir komerciālais faktors. Jādiskutē par to kā jāspēlē play-off.
A.Ambergs izsaka savu viedokli par izspēļu kārtību. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par
LRKČ rudens I posma rezultātiem 6.-7.10.2018., Kuldīgā 13.10.2018. N.Mazjānim uz nākamo
Valdes sēdi sagatavot labojumus attiecībā uz sacensību norisi (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 8. punktu.
Par Turnīra paaugstinātā reitinga koeficienta noteikšanas procedūru informē
J.Cīrulis. J.Cīrulis prezentē savus priekšlikumus šajā jautājumā. Nolēma: Informāciju pieņemt
zināšanai un lūgt sagatavot L.Pavārei un J.Cīrulim uz nākamo Valdes sēdi Turnīra paaugstinātā
reitinga koeficienta noteikšanas procedūru.(par – 7, pret – nav, atturas – nav).
10. Dažādi
• LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone) Nolēma:
apstiprināt LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 7, pret – nav, atturas –
nav);
• par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone). Nolēma: nākamo LGTF valdes
sēdi sasaukt 2018.gada 27.novembrī plkst.18.00 (par –7, pret – nav, atturas – nav).
Sēdes vadītājs:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša
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