LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.17
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b

2019.gada 26.februārī

Sēdes vadītāja: I.Jozepsone
plkst.18:00 – 19:14
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: V.Berežkovs E.Puriņš, J.Cīrulis, N.Mazjānis, kā arī A.Ambergs un J.Lesničenoks
Darba kārtība:
LGTF iepriekšējās valdes sēdes (22.01.2019.) protokola apstiprināšana (M.Beņuša).
LRJM B grupā 09.-10.03.2019., Iecavā, Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
Par 2019.gada Rīgas domes kausa izcīņas sacensību rezultātiem (I.Jozepsone).
Par LR spēlētāju startu 2019 ITTF Junior Circuit, Swedish Junior & Cadet Open, 20. –
24.02.2019. – rezultāti (I.Jozepsone).
5. Latvijas 2019.gada individuālais čempionāts – dalībnieku saraksta un izlozes kārtības
apstiprināšana (J.Lesničenoks, I.Jozepsone, J.Cīrulis, E.Puriņš).
6. Izlases sastāva un piedalīšanās finansiālo noteikumu noteikšana Liebherr 2019 ITTF
World Table Tennis Championships, Budapeštā (Ungārijā), 21.-28.04.2019. (I.Jozepsone).
7. Dažādi:
1.
2.
3.
4.

•
•
•

LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
Latvijas 2018./2019.g. sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensības, III posms
(V.Berežkovs);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).

Par 1.punktu. LGTF Valdes sēdes 2019.gada 22.janvārī Protokola Nr.16 apstiprināšana. Protokols
visiem izsūtīts iepriekš, labojumi un papildinājumi nav saņemti. Nolēma: LGTF valdes sēdes 2019.gada
22.janvāra Protokolu Nr.16 apstiprināt (par – 5, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. Par LRJM B grupā 09.-10.03.2019., Iecavā, Nolikumu informē I.Jozepsone Nolēma:
LRJM B grupā 09.-10.03.2019., Iecavā, Nolikumu apstiprināt ar izmaiņām un papildinājumiem (par –
5, pret – nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. Par 2019.gada Rīgas domes kausa izcīņas sacensību rezultātiem informē I.Jozepsone.
Piedalījās 13 valstis 406 spēlētāji. Ir uzaicinājumi spēlēt uz Azerbaidžānu un Poliju. Nolēma:
Informāciju par 2019.gada Rīgas domes kausa izcīņas sacensību rezultātiem pieņemt zināšanai (par –5,
pret –nav, atturas – nav).
Par 4.punktu. Par LR spēlētāju startu 2019 ITTF Junior Circuit, Swedish Junior & Cadet Open, 20.24.02.2019. – rezultātiem informē I.Jozepsone Rezultāti ir pieejami internetā. Jauzteic Daniela Kogana
starts. Nolēma: Informāciju par LR spēlētāju startu 2019 ITTF Junior Circuit, Swedish Junior & Cadet
Open, 20.- 24.02.2019. – rezultātiem pieņem zināšanai par –5, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu. J.Lesničenoks informē par sagatavoto dalībnieku sarakstu un izlozes kārtību. Latvijas
2019.gada individuālais čempionāts – par dalībnieku sarakstu un izlozes kārtību diskutē J.Lesničenoks,
I.Jozepsone, J.Cīrulis, E.Puriņš. Nolēma: Apstiprināt sagatavoto dalībnieku sarakstu un izlozes
kārtību ar papildinājumiem (par –5, pret – nav, atturas – nav).

Par 6.punktu. I.Jozepsone informē par finansiāliem noteikumiem Liebherr 2019 ITTF World Table
Tennis Championships, Budapeštā (Ungārijā), 21.-28.04.2019. Divus izlases dalībniekus uzņem
organizatori, par trešo gan vīriešiem, gan sievietēm ir jāmaksā pilna summa – 245.00 EUR dienā, vai
2205.00 EUR par visu sacensību periodu. Priekšlikums izlases sastāvu noteikt pēc LR 2019.gada
individuālā čempionāta, piešķirot bezmaksas vietas LR 2019.gada čempioniem vienspēlēs, bet
maksājamās summas sadalot starp 2. un 3.vietu ieguvējiem, kas sastāda 1102.50 EUR katram. Lai
noteikt trešo izlases kandidātu notiks spēle par 3.vietu LR 2019.gada individuālajā čempionātā, bet ar
bronzas godalgām tiks apbalvoti abi pusfinālu zaudētāji. Izmaksu segšanai lūgt pašvaldību un citu
sponsoru palīdzību. Nolēma: Apstiprināt piedāvātos izlases sastāva Liebherr 2019 ITTF World Table
Tennis Championships, Budapeštā (Ungārijā), 21.-28.04.2019. noteikšanas kritērijus un finansiālos
noteikumus (par –5, pret – nav, atturas – nav).
7. Dažādi
•
•

•

LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām Nolēma: apstiprināt LGTF
sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 5, pret – nav, atturas – nav);
Par Latvijas 2018./2019.g. sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensības, III posmu
informē V.Berežkovs Nolēma: Apstiprināt Latvijas 2018./2019.g. sezonas jaunatnes STIGA
kausa izcīņas sacensību, III posma Nolikumu un publicēt to mājas lapās (par – 5, pret – nav,
atturas – nav);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone). Nolēma: nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2019.gada 16.aprīlī plkst.18.00 (par –5, pret – nav, atturas – nav).

Sēdes vadītājs:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

