LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.28
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b

2016.gada 5.jūnijā

Sēdes vadītāja: I.Jozepsone

plkst.10.00 – 11.55

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, G.Kartuzovs, J.Cīrulis, M.Ķuda, A.Bauska, E.Svīķis, A.Burģis
Darba kārtība:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (10.05.2016.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par Latvijas 2015./2016.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību VI
kārtu un Kopvērtējumu (I.Jozepsone).
3. LR mini-kadetu izlases sastāva apstiprināšana Eurominichamps 26.-28.08.2016.
Schiltigheimā (I.Jozepsone).
4. Par LR izlases spēlētāju startu Ziemeļvalstu čempionātā Oslo, 20.-22.05.2016.
(A.Bauska).
5. Par Latvijas LR VI Olimpiādi (E.Puriņš, I.Jozepsone).
6. LR junioru izlases sastāva apstiprināšana Baltic Youth TOP 10, Paikusē,
02.07.2016.
7. Latvijas Republikas 2016.-2017.gadu sezonas komandu čempionāta galda tenisā
Nolikuma projekta apspriešana (E.Svīķis).
8. Priekšlikumi par izmaiņām LGTF Reitinga Nolikumā (G.Kartuzovs, I.Jozepsone).
9. Priekšlikumi LGTF kolektīvo biedru atbalsta sistēmas izveidošanai (A.Bauska).
10. LGTF darbības plāna 2016.gadam apspriešana (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 10.05.2016. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 10.05.2016. protokolu
apstiprināt (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. I.Jozepsone informē par Latvijas 2015./2016.gada sezonas jaunatnes
STIGA kausa izcīņas sacensību VI kārtu un Kopvērtējumu. Rezultāti ir ievadīti un redzami
mājas lapā. Nākošgad šis kauss ir jāturpina, bet nedaudz jāreorganizē. Vecāki, bērni un
sponsors arī ir apmierināti. Nolēma: Pieņemt zināšanai Latvijas 2015./2016.gada sezonas
jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību VI kārtu un Kopvērtējumu un uzdot Inai
Jozepsonei sagatavot nākamās sezonas Nolikumu (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. I.Jozepsone informē par LR mini-kadetu izlases sastāvu Eurominichamps
26.-28.08.2016. Schiltigheimā. Izlasē pieteikti sekojoši spēlētāji: L.Farbtuhs, I.Brediķis,
L.Bogdanoviča, E.L.Juškevica, treneri B.Gāga, L.Temjaševs, A.Eņģelis, treneris/šoferis
M.Ozoliņš. Visus izdevumus sedz paši dalībnieki vai to atrastie sponsori. Nolēma: LR
mini-kadetu izlases sastāvā Eurominichamps 26.-28.08.2016. Schiltigheimā iekļaut
L.Farbtuhu, I.Brediķi, L.Bogdanoviču, E.L.Juškevicu un kā trenerus apstiprināt B.Gāgu,
L.Temjaševu, A.Eņģeli, treneri/šoferi – M.Ozoliņu (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 4. punktu. A.Bauska informē par LR izlases spēlētāju startu Ziemeļeiropas valstu
čempionātā Oslo, 20.-22.05.2016. Piedalījās 9 valstis. Klāt, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem nāca Grenlande un Islande. Starts vērtējams kā labs. Vīriešu izlase ieguva bronzas
medaļas, L.Maslovs ar dāņu spēlētāju Stefanie Christensen izcīnīja 3.vietu jauktajās
dubultspēlēs. Sanāksmē Norvēģija nolika savas pilnvaras un nolēma, ka tagad vadošā

valsts būs Zviedrija. Par čempionātiem neko jaunu nenolēma – atlika uz vēlāku laiku.
Uzvarēja zviedri un dāņi, bet nevienai no šīm valstīm nebija labākie sastāvi. Labākie
sastāvi gatavojas Olimpiādei. I.Jozepsone Nākotnē vajadzētu arī ņemt vērā un izmantot
federācijas interesēs G.Eihmana aktivitātes, kuram jāpateicas, ka uz čempionātu aizbrauca
vīriešu izlase. Nolēma: Informāciju par LR izlases spēlētāju startu Ziemeļvalstu
čempionātā Oslo, 20.-22.05.2016 pieņemt zināšanai (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu. I.Jozepsone informē par Latvijas LR VI Olimpiādi. Pieteikumu termiņi ir
garām. Olimpiskā komiteja interesējas par reitingu uz 1.aprīli. Visiem spēlētājiem ņemsim
vērā pēdējos reitinga punktus, aktīvus vai nē. Uz šo datumu ir iesniegti visi pieteikumi.
Izloze tiks veikta pēc reitinga uz 1.aprīli. Vairākiem spēlētājiem līdz Olimpiādei ir
jānoformē pārejas. Diskusija par dažādiem spēlētājiem un viņu piederību konkrētiem
novadiem. Jādomā kādu variantu piedāvāt Nīcai. Varbūt Nīcas pašvaldībai būtu jāiestājas
LGTF. No sieviešu komandām viszemākais reitings ir Iecavas novadam – līdz ar to
komanda nevarēs piedalīties Olimpiādē. E.Puriņš Vienspēlēs ir 10 un 10 spēlētāji pēc
reitinga un īpaši uzaicinātie 2 un 2 spēlētāji ar Valdes lēmumu, bet ne vairāk kā 3 spēlētāji
no vienas pašvaldības. Šonedēļ tiks sagatavots un izsūtīts LV Olimpiāde sacensību
kalendārs galda tenisā. M.Ķuda interesējas, kam tad piešķirsim uzaicināto dalībnieku
vietas? J.Cīrulis ierosina vienu vietu piešķirt Andrejam Čemirtanam, ar nosacījumu, ka
Stopiņu novadā individuāli nestartēs Aleksandrs Maskaļonoks. Nolēma: Nolēma sieviešu
vienspēlēs vietu piešķirt Laurai Pavārei, otro vietu atstāt nākošajai sievietei pēc reitinga
(I.Paščenko), bet vīriešiem piešķirt vietas R.Burģim un A.Čemirtanam ar nosacījumu, ka
Stopiņu novadā individuāli nestartēs Aleksandrs Maskaļonoks, kā arī informēt pašvaldības
par nepieciešamību noformēt spēlētāju pārejas un nomaksāt licences līdz olimpiādes
sākumam. Izloze LO Izloze tiks veikta pēc reitinga uz 1.aprīli. tiks veikta pēc reitinga uz
1.aprīli. (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu. I.Jozepsone. LR junioru izlases sastāva apstiprināšana Baltic Youth TOP
10, Paikusē, 02.07.2016. Tā kā Iecavas novads nestartē Olimpiādē, tad var sūtīt Dartijas
spēlētājas uz šo čempionātu. A.Burģis tomēr iesaka spēlētājus sūtīt vadoties pēc reitingā
ieņemtām vietām. Tāpat ir jāsaskaņo kurš no treneriem visus spēlētājus nodrošina ar
transportu. Nolēma: LR junioru izlases sastāvā Baltic Youth TOP 10, Paikusē, 02.07.2016.
iekļaut spēlētājas K.Gailišu, S.Musajevu un izdarīt izvēli starp T.Druviņu vai B.Jašuku pēc
B.Gāgas uzskatiem. Junioriem sūtīt E.Spāģi, M.Ozolu, K.Gebaueru un kā treneri mēģināt
piesaistīt M.Indriksonu (par – 8, pret – nav, atturas – nav ).
Par 7.punktu E.Svīķis iepazīstina ar Latvijas Republikas 2016.-2017.gadu sezonas
komandu čempionāta galda tenisā Nolikuma projektu. Nedaudz palielinātas dalības
maksas. Tautas līgai un sievietēm dalības maksu palielināsim līdz 100.00 EUR. Ja ir 3
spēlētāji 50+, tad viņiem ir tiesības nespēlēt augstākajā līgā. Spēlēsim ar Xushaofa
bumbiņām, kuras jāiepērk jau vasarā. Nolikumu visiem izsūtīt jau vasaras sākumā.
Pieteikumu termiņu noteikt 1.oktobri. Nolēma: Latvijas Republikas 2016.-2017.gadu
sezonas komandu čempionāta galda tenisā Nolikuma projektu apstiprināt ar labojumiem un
izsūtīt kolektīviem (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 8.punktu G.Kartuzovs un I.Jozepsone rosina veikt izmaiņās LGTF Reitinga
Nolikumā. Reitinga rēķināšanas termiņi paliek iepriekšējie – reizi mēnesī. Reitinga
izmaiņu jautājums nav sagatavots. A.Burģis piekrīt, ka nav objektīvi, ka reitinga augšgalā
ir nevis labākie, bet tie kas biežāk spēlē. Latvijas čempionam jābūt gadu pirmajam reitingā,
kaut arī Latvijā to gadu viņš vairāk nav spēlējis. Nolēma: Sagatavot jautājumu uz nākamo
valdes sēdi (par – 8, pret- nav, atturas- nav).

Par 9. punktu. A.Bauska izsaka priekšlikumus LGTF kolektīvo biedru atbalsta sistēmas
izveidošanai . Nolēma: Jautājumu atlikt uz nākamo valdes sēdi, laika trūkuma dēļ (par – 8,
pret- nav, atturas- nav).
Par 10. punktu. LGTF darbības plāna 2016.gadam apspriešanu Nolēma: atlikt jautājumu
uz nākamo valdes sēdi laika trūkuma dēļ (par – 8, pret- nav, atturas- nav).
Dažādi:
 Jautājumus atlikt uz nākamo valdes sēdi, laika trūkuma dēļ (par – 8, pret- nav,
atturas- nav).
Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

