LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Ārkārtas valdes sēdes protokols Nr.29.
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: I.Jozepsone
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, A.Burģis, J.Cīrulis, A.Bauska,
plkst.17.20), kā arī A.Lupiks (LOK), J.Titovs (LOK).

2016.gada 14.jūnijā
plkst.16.00 – 18.05

G.Kartuzovs,

E.Sviķis

(no

Darba kārtībā:
1. Latvijas Olimpiādes izmantojamā reitinga, sacensību kalendāra, izspēles kārtības un
izlozes apspriešana (E.Puriņš, A.Burģis).
Par 1.punktu. Informēja E.Puriņš. Jautājumā par reitingu LOK piekāpsies mūsu
redzējumam. J.Cirulis ir izsmeļoši pamatojis kāpēc mēs ļaujam startēt spēlētājiem ar
neaktīvo reitingu. A,Burģis precizē, ka ņemsim vērā reitingu ar bonusiem. Lielākajai daļai
pieteiktajiem dalībniekiem ir iesniegti visi dokumenti atbilstoši Nolikumam. Tikai Nīcai
diemžēl nav atbilstoši noformēti visi pieteikumi, bet sola deklarēties tuvākās dienās. Tiek
apspriesti atsevišķi dalībnieki pēc saraksta, precizēti noformētie pieteikumi. Izvērsta
diskusija par dalībnieku sadali grupās. Spēlētāji no viena novada pēc iespējas tiks sadalīti
dažādās grupās. Tiek precizēta izlozes kārtība. Sēdei pievienojas A.Lupiks un J.Titovs.
A.Lupiks secina, ka LGTF pozīcija attiecībā uz reitingu pēc J.Cīruļa skaidrojuma ir
korekta. Sacensībās startēs spēlētāji ar neaktīvo reitingu: Burģis Matīss un Mencis Rihards,
bet LGTF uzaicinātie ir Burģis Reinis un Čemirtans Andrejs. Sievietēm attiecīgi:
Kļimānova Natālija, Krūmiņa Laura un Zdanovska Inta, uzaicinātā – Pavāre Laura, otrā
vieta tiek atdota nākamajai spēlētājai pēc reitinga. Akreditācija beigsies 30.jūnijā un vēlāk
vairs nekas izmaiņas dalībnieku sastāvā arī vienspēlēs. Uz vienspēlēm tiek izsniegtas tikai
12 akreditācijas. E.Puriņš LGTF lūdz LOK atļaut mainīt Nolikumu un palielināt līdz četrām
apakšgrupu skaitu vienspēlēs. To lūdz arī spēlētāji. Valde tam piekrīt. A.Lupiks: Varētu
papildus informēt par jauno izspēles kārtību, definējot to īsi un saprotami, jo tas samazina
kārtu skaitu par 2. Uz priekšu aicinātu rūpīgāk iedziļināties Nolikumā. Mēs vērsīsim
pašvaldību uzmanību uz šīm izmaiņām. Kas attiecas par programmu, varbūt varētu jau darīt
zināmu sacensību sākumu. E.Puriņš sola līdz nedēļas beigām publicēt sacensību kalendāru.
Nolēma: 1. LO sacensībās akreditējos spēlētājus ņemt vērā pēdējos aktīvos reitinga punktus
ar bonusiem, 2. Mainīt sacensību Nolikumā vienspēļu izspēles kārtību informējot par to
spēlētājus un pašvaldības. Uzdot Egilam Puriņam līdz nedēļās beigām sagatavot LO
Nolikumu ar izmaiņām un sacensību kalendāru (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
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