LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.36
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b

2017.gada 8.jūnijā

Sēdes vadītāja: I.Jozepsone

plkst.17:00 – 19:00

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, E.Svīķis,(no 3.punkta) J.Cīrulis, A.Bauska, G.Kartuzovs, N.Mazjānis,
L.Pavāre, A.Ambergs (no 3.punkta).
Darba kārtība:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (25.04.2017.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par LR izlases startu Pasaules individuālajā Čempionātā Diseldorfā, 29.05.06.06.2017. un delegātu atskaites (I.Jozepsone, E.Puriņš).
3. Iniciatīvās grupas priekšlikumu apspriešana (L.Pavāre, N.Mazjānis, A.Bauska,
J.Cīrulis).
4. Gatavošanās LGTF Kopsapulcei 11.06.2017. (I.Jozepsone).
5. Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
Par 1.punktu. Informēja I.Jozepsone. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 25.04.2017. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 25.04.2017. protokolu
apstiprināt (par – 5, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. I.Jozepsone informē par LR izlases startu Pasaules individuālajā
Čempionātā Diseldorfā, 29.05.-06.06.2017. E.Purins informē par ierakstu pieejamību
interneta. Bija reālas prezidenta vēlēšanas. ITTF tagad apvieno visas 226 asociācijas, 208
no tām piedalījās vēlēšanās. E.Puriņš un I.Jozepsone kandidēja uz vietām komisijās un
savas vietas arī saglabāja. Pašreiz ir darba grupa kas strādā pie serves noteikumu maiņas.
Tāpat ir iniciatīva par lāpstiņas sastāva maiņu (koks, karbons u.c.). Nekādas noteikumu
izmaiņas netika pieņemtas. Lai piedalītos pasaules čempionātā ir obligāti jāpiedalās
Eiropas čempionātā. I.Jozepsone informē par to, ka tiesnešu eksāmenu mēģināja nokārtot
Rasma Freiberga, bet diemžēl tas viņai neizdevās. Esmu ievēlēta Swaythling Club Pasaules
Veterānu čempionāta rīkošanas komitejas sastāvā kā pieaicinātais loceklis. Nolēma:
Pieņemt zināšanai informāciju par LR izlases startu Pasaules individuālajā Čempionātā un
delegātu atskaites par ITTF kongresu Diseldorfā, 29.05.-06.06.2017. (par – 5, pret – nav,
atturas – nav).
Par 3.punktu. Iniciatīvas grupas priekšlikumu apspriešana. N.Mazjanis uzteic TV
iesaistīšanu sacensību atspoguļošanā. J.Cīrulis informē par mājaslapas uzlabošanu.
Diskusija par jaunu sacensību organizēšanu un plašāku sabiedrības informēšanu par galda
tenisu. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par iesniegtajiem priekšlikumiem (par – 6,
pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu. I.Jozepsone informē par gatavošanos LGTF Kopsapulcei 11.06.2017.
Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par gatavošanos LGTF Kopsapulcei 11.06.2017
(par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Dažādi:
 I.Jozepsone informē par pēdējām izmaiņām LGTF sacensību kalendārā. Nolēma:
pieņemt zināšanai LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 6, pret –
nav, atturas – nav);
Sēdes vadītāja:
I.Jozepsone
Protokolēja:

M.Beņuša

