LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.26
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b
2016.gada 19.aprīlī
Sēdes vadītāja: I.Jozepsone

plkst.18.10 – 20.30

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, E.Svīķis, G.Kartuzovs, J.Cīrulis, M.Ķuda
Darba kārtība:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (15.03.2016.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par Latvijas LR VI Olimpiādi (E.Puriņš).
3. Par LR IČ 19.-20.03.2016. rezultātiem Kuldīgā (I.Jozepsone).
4. Par Latvijas 2015./2016.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību V
kārtas rezultātiem Preiļos 03.04.2016. un LRJM A grupā rezultātiem Rīgā, 09.10.04.2016. (I.Jozepsone, J.Cīrulis).
5. Par LR komandu čempionāta 2015./2016.gadu sezonas, IV sabraukuma (fināli)
rezultātiem (E.Svīķis).
6. Par Eiropas atlases spēļu Olimpiādei 12.-16.04.2016. rezultātiem (E.Puriņš).
7. Par Ziemeļvalstu veterānu čempionāta 8.-10.04.2016., Bergenā rezultātiem
(I.Jozepsone).
8. Par LR jaunatnes izlašu piedalīšanos Eiropas jaunatnes čempionātā Zagrebā 8.17.07.2016. (I.Jozepsone).
9. LR izlases spēlētāju apstiprināšana dalībai Ziemeļvalstu čempionātā Oslo, 20.22.05.2016. (I.Jozepsone).
10. Par LGTF 2016.gada Kopsapulci 05.06.2016. (I.Jozepsone).
11. Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
 par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).
Par 1.punktu. Informēja M.Beņuša. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 15.03.2016. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 15.03.2016. protokolu
apstiprināt (par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. E.Puriņš informē par nepieciešamību galda tenisa sacensības LR VI
Olimpiādē plānot trīs dienu garumā. Pagaidām pieteikumus ir iesniedzis neliels
pašvaldību skaits, bet būtu jāapstiprina kritēriji, pēc kuriem mēs apstiprināsim pašvaldību
pieteikumus. Nolēma: 1.Uzdot I.Jozepsonei sagatavot vēstuli LOV ar lūgumu pagarināt
galda tenisa sacensības līdz 3 dienām ( par – 6, pret – nav, atturas – nav). 2.Uzdot
I.Jozepsonei sagatavot vēstuli LOV ar lūgumu pārsūtīt informāciju pašvaldībām: Lai
dalībnieks vai komanda tiktu akreditēta no LGTF puses sacensībām galda tenisā, ir jābūt
izpildītam vienam no tālāk minētajiem nosacījumiem: pieteiktajam dalībniekam ir
deklarēts attiecīgajā pašvaldībā; vai pieteiktajam dalībniekam pieder nekustamais
īpašums minētajā pašvaldībā; vai pieteiktais dalībnieks pārstāv attiecīgajā pašvaldība
reģistrēto LGTF kolektīvo biedru. Pieteiktajiem dalībniekiem, kas vēlas noformēt pārejas
uz attiecīgajiem kolektīviem biedriem tas jādara, ievērojot LGTF Licencēšanas un pāreju
Nolikumu. Visiem sacensību dalībniekiem jābūt 2015./2016.gada sezonas 1.līmeņa
licencei. Izvērtējot pieteikumus, spēlētājiem, kuriem nav aktīvā reitinga, tiks ņemts vērā
pēdējais aktīvais reitings. Reitings tiek skaitīts ņemot vērā bonusus (par – 6, pret – nav,
atturas – nav). 3. Jautājumu par reitingu, ko izmantosim izlozē izlemsim LGTF jūnija
valdes sēdē. (par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. I.Jozepsone informē par Latvijas Republikas individuālā čempionāta
rezultātiem Kuldīgā 19.-20.02.2016. Nolēma: Pieņemt zināšanai Latvijas IČ rezultātus
Kuldīgā 19.-20.03.2016. un nākamgad veikt nepieciešamās izmaiņas sacensību kalendārā
(par – 6, pret – nav, atturas – nav).

Par 4. punktu. I.Jozepsone informē par Latvijas 2015./2016.gada sezonas jaunatnes
STIGA kausa izcīņas sacensību V kārtas rezultātiem Preiļos 03.04.2016. un Jānis Cīrulis
informē par LRJM A grupā rezultātiem Rīgā, 09.-10.04.2016. Nolēma: Pieņemt zināšanai
Latvijas 2015./2016.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību V kārtas
rezultātus Preiļos 03.04.2016. un LRJM A grupā rezultātus Rīgā, 09.-10.04.2016. (par –
6, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu. E.Svīķis informē Par LR komandu čempionāta 2015./2016.gadu sezonas,
IV sabraukuma (fināli) rezultātiem. Zāle nebija laicīgi sagatavota, jo bija par daudz
atbildīgo. Augšējā zālē bija maz vietas. Liepājas posmu nākamgad vajadzētu spēlēt ātrāk,
nevis atstāt uz fināliem. Šogad tika spēlēts ar STIGA bumbām, nākamgad tās būtu
jāmaina. Nolēma:. Pieņemt zināšanai LR komandu čempionāta 2015./2016.gadu sezonas,
IV sabraukuma (fināli) rezultātus un lūgt E.Svīķim sagatavot nākamas sezonas Nolikumu
uz LGTF Kopsapulci (par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu E.Puriņš informē par Eiropas atlases spēļu Olimpiādei 12.16.04.2016.rezultātiem. no LR piedalījās tikai M.Burģis, bet neveiksmīgi. Nolēma:
Pieņemt zināšanai Eiropas atlases spēļu Olimpiādei 12.-16.04 2016 rezultātus (par – 6,
pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. I.Jozepsone Par Ziemeļvalstu veterānu čempionāta 8.-10.04. Bergenā
rezultātiem. Nolēma: Pieņemt zināšanai Ziemeļvalstu veterānu čempionāta 8.-10.04.
Bergenā rezultātus (par –6, pret – nav, atturas – nav).
Par 8.punktu. I.Jozepsone rosina apspriest LR jaunatnes izlašu piedalīšanos Eiropas
jaunatnes čempionātā Zagrebā 8.-17.07.2016. un apstiprināt treneru ieteiktos sastāvus.
Pagaidām treneri ir iesnieguši sastācus tikai meitenēm kadetēm (S.Musajeva,
D.Afanasjeva, T.T.Druviņa) un juniorēm (K.Gailiša, I.Birzniece, B.Jašuka). Nolēma:
Iepriekšējo pieteikumu EJC nosūtīt visām komandām. Apstiprināt komandu sastāvus
meitenēm kadetēm (S.Musajeva, D.Afanasjeva, T.T.Druviņa) un juniorēm (K.Gailiša,
I.Birzniece, B.Jašuka). Par zēnu piedalīšanos galīgo lēmumu pieņemt nākamā valdes
sēdē. (par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Par 9.punktu. I.Jozepsone iesaka apspriest LR izlases spēlētājus dalībai Ziemeļvalstu
čempionātā Oslo, 20.-22.05.2016. Nolēma: LR izlases spēlētājus dalībai Ziemeļvalstu
čempionātā Oslo, 20.-22.05.2016. apstiprināt darba kārtībā līdz š.g. 1.maijam sakarā ar
to, ka nav nepieciešamās informācijas par spēlētāju gatavību piedalīties (par –6, pret –
nav, atturas –nav).
Par 10.punktu. I.Jozepsone Par LGTF 2016.gada Kopsapulci 05.06.2016. A.Prohorovu
interesē darbs ar bērniem un ko federācija plāno darīt šajā jomā nākamajā sezonā.
Nolēma: Līdz Kopsapulcei sagatavot apspriešanai jautājumus par reitingu, bonusiem un
koeficientiem, atbildīgais J.Cīrulis. Sagatavot plānu darbam ar bērniem (tautas sports),
atbildīgā Ina Jozepsone (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);
 Nolēma: Nākamo LGTF Valdes sēdi sasaukt 2016.gada 10.maijā (par – 6, pret –
nav, atturas – nav).
Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

