LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.2.
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b
2017.gada 08.augustā
Sēdes vadītājs: I.Jozepsone
plkst.17:10 – 20:10
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: L.Faļkenšteins (no 2.punkta), J.Cīrulis, N.Mazjānis, L.Pavāre,
E.Puriņš, G.Kartuzovs, J.Zicāns, kā arī N.Kļimanova, A.Reinholds. A.Isajevs
(līdz 4 punktam), A.Ambergs (no 5.punkta)
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (11.06.2017.) protokola
apstiprināšana (M.Beņuša).
2. Par LR jaunatnes izlases startu Eiropas Jaunatnes Čempionātā
Guimarães, 14.07.-23.07.2017., rezultātu apspriešana un treneru
komentāri (A.Reinholds, A.Isajevs, N.Kļimanova).
3. “Baltais” Baltijas Čempionāta 9.-10.09.2017. Birzgalē Nolikuma
apstiprināšana. LR izlašu sastāva apstiprināšana (I.Jozepsone,
E.Puriņš).
4. LR 2017./2018.gadu sezonas komandu čempionāta Nolikuma
apstiprināšana (N.Mazjānis, I.Jozepsone).
5. Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensību Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
6. LR izlases sastāva apspriešana startam EČ Luksemburgā 13.17.09.2017. (I.Jozepsone, J.Cīrulis).
7. Par darbu ar LR jaunatnes izlasēm 2017./2018.gadu sezonā
(I.Jozepsone, J.Cīrulis).
8. Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām
(I.Jozepsone);
 Par sadarbību ar STAG;
 Par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).
Par 1.punktu. Informēja I.Jozepsone. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās
valdes sēdes 11.06.2017. protokols. Nolēma: Apstiprināt iepriekšējās Valdes
sēdes protokolu Nr.1 no 11.06.2017. (par – 7, pret –nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. Par LR jaunatnes izlases startu Eiropas jaunatnes Čempionātā
Guimarães, 14.07.-23.07.2017., rezultātu apspriešana un treneru A.Reinholda,
A.Isajeva un N.Kļimanovas komentāri. N.Kļimanova izsaka pateicību par

I.Jozepsones, A.Isajeva un V.Berežkova atbalstu meiteņu izlases nometņu
sarīkošanā. Mans uzdevums bija saliedēt meiteņu komandu un piesaistīt arī zēnus
kā spēļu partnerus. Es centos veicināt viņu vidū saprašanos un sadarbību. Lai par
šīm dienām viņi iegūtu pieredzi un priekšstatu par treniņu nometnēm, lai iegūtu
jaunas iemaņas un zināšanas galda tenisā, veicināju arī pašu iniciatīvu. Eiropas
čempionāta sasniegtos rezultātu protams vienmēr vēlētos labākus, bet meitenes
ieguva kolosālu pieredzi tādā liela turnīrā. Izskaidroju viņām cik izmaksā
atrašanās nometnēs un piedalīties sacensībās, aicināju izturēties pret to ar lielu
atbildību. Nonācu pie secinājumu, ka visām valstīm ir kopīgas problēma noturēt
bērnus galda tenisā, kā viņus ieinteresēt ar šo sporta veidu. Piedalījos arī vairākos
semināros, esmu gatava dalīties iegūtajās zināšanās ar citiem treneriem. Pēc EJČ
es lūdzu visas meitenes pašas novērtēt savu startu. Kopumā meiteņu izlašu startu
EJČ vērtēju kadetēm kā labu, juniorēm kā apmierinošu. A.Isajevs un
A.Reinholds informē par zēnu startu EJČ. Uzteic Daniela Kogana startu.
Rezultāts zēniem kopumā ir vērtējams kā labs. Uz turnīra beigām bija prieks
redzēt kā uzlabojās spēļu kvalitāte. Katru vakaru izdarījām spēļu analīzi un arī
kopā atpūtāmies. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par LR jaunatnes
izlases startu Eiropas Jaunatnes Čempionātā Guimarães, 14.07.-23.07.2017. un
novērtēt kadetu izlašu startu kā labu, meiteņu junioru kā apmierinošu (par –8,
pret –nav, atturas – nav).
Par 3. punktu. “Baltais” Baltijas Čempionāta 9.-10.09.2017. Birzgalē Nolikuma
apstiprināšana. I.Jozepsone rosina par galveno tiesnesi nozīmēt E.Puriņu. Par
viņa palīgu izvēlēties tiesnesi no Lietuvas vai Igaunijas. I.Jozepsone informē par
sagatavoto Nolikumu Baltijas čempionātam Birzgalē 9.-10.09.2017. E.Puriņš
rosina ierakstīt, ka izloze notiek saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
reitingiem Visi apspriež organizatoriskās problēmas, kā arī rosina LR izlasēs
iekļaut spēlētājus, kas ir trenējušies un ir gatavi atlidot uz sacensībām.
N.Kļimanova uzsver, ka kritērijiem un prasībām jābūt vienkāršiem un
saprotamiem. J.Cīrulis rosina 10 labākajiem sarīkot atlases turnīru un pēc tam
izvēlēties pretendentus uz dalību čempionātā. A.Reinholds iesaka iekļaut vīriešu
izlasē kā pirmo komandu A.Reinholdu, O.Kartuzovu, A.Maskaļonoku,
L.Maslovu. N.Kļimanova iesaka sieviešu izlasē I.Zdanovsku, D.Rusinovu,
V.Majorovu, S.Musajevu, B.Bogdanovu, D.Afanasjevu. Uz divām atlikušām
vietām komandās sarīkosim atlases sacensības, darba kārtībā informēšu
iespējamās pretendentes. I.Jozepsone rosina atlases turnīra norises laiku un vietu
noteikt augusta beigās, laiku saskaņojot ar Jāni Cīruli. N.Mazjānis rosina domāt
par jauniešu treneri. Nolēma: Apstiprināt sagatavoto Nolikumu ar izmaiņām,
nozīmēt par atbildīgo par sacensību sagatavošanu Nauri Mazjāni un par sacensību
galveno tiesnesi E.Puriņu. I.Jozepsonei sagatavoto Nolikumu izsūtīt Lietuvas un
Igaunijas galda tenisa asociācijām. LR izlasēs vīriešu pirmās komandas sastāvā
iekļaut A.Reinholdu, O.Kartuzovu, A.Maskaļonoku, L.Maslovu un sievietēm

izlašu sastāvos iekļaut I.Zdanovsku, D.Rusinovu, V.Majorovu, S.Musajevu,
B.Bogdanovu, D.Afanasjevu, sadalīt komandas uzticēt N.Kļimanovai. Sarīkot
atlases turnīru par četrām vietām otrā vīriešu komandā un divām vietām sieviešu
komandā. Pretendenti vīriešiem: A.Čemirtans, R.Bergmanis, V.Farbtuhs,
E.Spāģis, M.Ozols, D.Kogans, D.Vasiļjevs, Kristaps Gebauers. Gadījumā ja kāds
no pretendentiem atsakās – dot iespēju nākamam spēlētājam pēc reitinga uz
01.08.2017. Atlases turnīra dalībnieces sievietēm atstāt izlases treneres
N.Kļimanovas ziņā. Galīgos sastāvus komandām un individuālajām sacensībām
apstiprināt LGTF valdes sēdē septembra sākumā (par – 8, pret – nav, atturas –
nav).
Par 4. punktu. LR 2017./2018.gadu sezonas komandu čempionāta Nolikuma
apstiprināšana. N.Mazjānis un I.Jozepsone informē par sagatavoto Nolikumu
LR 2017./2018 gadu sezonas komandu čempionātam. Viedokļu apmaiņa par
dalībnieku pieteikšanu sacensībām un par dalības naudas apmēru, kā arī par to, ar
kādām bumbiņām spēlēs. A.Ambergs rosina padomāt par logotipa izstrādi
komandu čempionātam. Nolēma: Apstiprināt sagatavoto Nolikumu LR
2017./2018 gadu sezonas komandu čempionātam ar izmaiņām, N.Mazjānim
uzdot sagatavot pēdējo variantu un tuvākā laikā elektroniski saskaņot ar visiem
valdes locekļiem. A.Ambergam noskaidrot iespējas izstrādāt sacensību logotipu
(par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 5. punktu. Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensību Nolikuma apstiprināšana. I.Jozepsone informē par sagatavoto STIGAS
kausa izcīņas Nolikumu. L.Faļkenšteins precizē STIGAS kausa mērķus, kas
laika gaitā ir vairakkārt mainījusies. Šobrīd uzdevums ir veicināt masveidību un
popularizēt galda tenisu. Nolēma: Laika trūkuma dēļ apstiprināt Latvijas
2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību Nolikumu
pirmajās lasījumā un atkārtoti sagatavot to apstiprināšanai nākamajā LGTF
valdes sēdē septembra sākumā (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu. LR izlases sastāva apspriešana startam EČ Luksemburgā 13.17.09.2017. I.Jozepsone informē, ka iepriekšējā pieteikumā ir iekļauti vīriešiem
A.Reinholds , L.Maslovs, O.Kartuzovs, un sievietēm D.Rusinova, I.Zdanovska,
S.Musajeva. Līdz 6.septembrim izmaiņas var veikt bezmaksas, pēc 6.septembra
katra izmaiņa maksās 100.00 EUR. Nolēma: Par LR izlasi EČ Luksemburgā
apstiprināt pieteikto sastāvu: A.Reinholds, L.Maslovs, O.Kartuzovs, un sievietēm
D.Rusinova, I.Zdanovska, S.Musajeva. Pēc Baltijas čempionāta rezultātiem veikt
izmaiņas, ja tas būs nepieciešams. (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. Par darbu ar LR jaunatnes izlasēm 2017./2018.gadu sezonā.
Nolēma: Par LR sieviešu un meiteņu izlases treneri 2017./2018.gadu sezonai

apstiprināt Natāliju Kļimānovu. Atlikt jautājumu par zēnu izlasi uz nākamo
valdes sēdi (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
8.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 sadarbību ar STAG. Nolēma: uzdot I.Jozepsonei turpināt pārrunas ar
STAG un lēmuma pieņemšanu atlikt līdz papildus informācijas iegūšanai
(par –8, pret – nav, atturas – nav);
 Par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone). Nolēma:
nākamo LGTF valdes sēdi sasaukt 2017.gada 5.septembrī plkst.18.00 (par
–8, pret – nav, atturas – nav).
Sēdes vadītājs:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

