LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.19
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b

2015.gada 19.maijā

Sēdes vadītājs: I.Jozepsone

plkst.18.10 – 20.25

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, M.Ķuda, A.Burģis, A.Bauska, E.Svīķis, G.Kartuzovs, J.Cīrulis kā arī
R.Mirzojans, A.Reinholds
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (17.03.2015.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par LR jaunatnes komandu čempionāta I sabraukuma 26.04.2015. rezultātiem
(I.Jozepsone).
3. Par Latvijas 2014./2015.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību
rezultātiem (I.Jozepsone).
4. Par QOROS Pasaules čempionāta Suzhou 26.04.-03.05.2015. rezultātiem
(I.Jozepsone).
5. Par piedalīšanos Eiropas jaunatnes čempionātā Bratislavā, 10.-19.07.2015., LR
izlases sastāvu apstiprināšana (I.Jozepsone).
6. Par piedalīšanos Eiropas mini-kadetu čempionātā Schiltigheimā, 28.-30.08.2015.
LR izlases sastāvu apstiprināšana. (I.Jozepsone).
7. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu jaunatnes čempionātā Hāpsalā, LR izlases sastāvu
apstiprināšana (I.Jozepsone).
8. Par turpmāko Eiropas Čempionātu atlases sistēmu – ETTU aptauja (E.Puriņš). Par
LR izlašu piedalīšanos Eiropas čempionātā Jekaterinburgā 25.09.-04.10.2015. un
izlases atlases kritērijiem (I.Jozepsone, A.Reinholds).
9. Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
 Par LGTF Kopsapulci 07.06.2015. (I.Jozepsone);
 Par tikšanos LR IzM ar Ķīnas Šiansi provinces delegāciju (I.Jozepsone);
 Par LR 2016.gada individuālā čempionāta sarīkošanas iespējām (I.Jozepsone);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone
Par 1.punktu. Informēja M.Beņuša. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 17.03.2015. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 17.03.2015. protokolu
apstiprināt (par –8, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. I.Jozepsone informē par 2015. gada jaunatnes komandu čempionāta I
sabraukuma rezultātiem, atzīmē nelielu dalībnieku skaitu Nolēma: Pieņemt zināšanai
2015.gada jaunatnes komandu I sabraukuma čempionāta rezultātus (par – 8, pret – nav,
atturas – nav).
Par 3.punktu I.Jozepsone informē par Latvijas 2014/2015. gada sezonas jaunatnes
STIGA kausa izcīņas rezultātiem. Lai pilnveidotu turnīru vēlams līdz Kopsapulcei
apkopot idejas un pēc tam izstrādāt un pilnveidot Nolikumu. Nolēma: Pieņemt zināšanai
Latvijas 2014/2015 gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas rezultātus (par – 8, pret
– nav, atturas – nav).
Par 4.punktu I.Jozepsone iepazīstina ar QOROS Pasaules čempionāta Suzhou 26.04.03.05. 2015 rezultātiem. E.Puriņš informē par notikušo kongresu un tur pieņemtajiem

lēmumiem. Izpildkomitejā neizdevās izvirzīt kādu spēlētāja pārstāvi. Par izmaiņām
konstitūcijā es uzstājos un aicināju atbalstīt savu priekšlikumu, bet balsošana notiek ar
balsošanas pultīm, bet reāli tās balsošanas mašīnas uzrāda mazāku dalībnieku skaitu, nekā
ir reģistrējušies. Mēs dabūjām vienkāršo vairākumu 2/3 vietā. Tātad darbs jāturpina un
jāpierāda, ka nekur noteikumus nemaina ar ¾. Laiks vēl ir. Gumijas biezumu
nepalielināja. Tāpat netika atbalstīts brazīļu priekšlikums pāriet uz skaitīšanas sistēmu kā
lielajā tenisā. Bumbu kvalitāte tomēr ir slikta un jākontaktējas vairāk ar ražotāju un
jāpanāk labāka bumbu kvalitāte. I.Jozepsone informēja par apspriesto saistībā ar
veterānu pasaules čempionātu, reitinga sastādīšanu u.c. aktualitātēm šajā jomā. Meitenes
apmeklēja visus iespējamos seminārus un ievāca dažādu informāciju. Nolēma: Pieņemt
zināšanai Pasaules čempionāta Suzhou rezultātus un E.Puriņa sniegto informāciju par
ITTF kongresu (par –8, pret – nav, atturas – nav).
Par 5. punktu. I.Jozepsone informē par piedalīšanos Eiropas jaunatnes čempionātā
Bratislavā 10.-19.07.2015. Iepriekšējais pieteikums ir nosūtīts. Meitenēm sastāvā iekļaut.
V.Majorovu, D.Rusinovu, I.Birznieci, kadetēm S.Musajevu, D.Afanasjevu,zēniem
E.Spāģi, M.Ozolu. Iepriekšējā pieteikumā ir vēl iespējamas izmaiņas. Rosināt Treneru
padomi izstrādāt kritērijus jaunatnes un kadetu izlases veidošanā Nolēma iekļaut izlases
sastāvā dalībai Eiropas jaunatnes čempionātā V.Majorovu, D.Rusinovu, I.Birznieci un
E.Spāģi un M.Ozolu (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 6. punktu. I.Jozepsone informē par piedalīšanos Eiropas mini-kadetu čempionātā
Schiltigheimā, 28.-30.08.2015. LR izlases sastāvā Schiltigheimā, 28.-30.08.2015 iekļaut
zēniem D.Koganu , D.Vasiļjevu un L..Farbtuhu meitenēm S.Musajevu , V.Poriņu, un
R.Meļķi. Aktuāls joprojām ir treneru trūkums Nolēma: LR izlases sastāvā Eiropas minikadetu čempionātā Schiltigheimā, 28.-30.08.2015 iekļaut D.Koganu, D.Vasiļjevu un
L.Farbtuhu meitenēm S.Musajevu, V.Poriņu un R.Meļķi (par- 8, pret- nav, atturas – nav)
Par 7.punktu. I.Jozepsone informē par piedalīšanos Ziemeļvalstu jaunatnes čermpionātā
Hāpsalā. Pieteikumu termiņš ir 15.datums un pieteikt var neierobežotu komandu skaitu
LR izlases sastāvu apstiprināt vēlāk elektroniski Nolēma: LR izlases sastāvu
Ziemeļvalstu čempionātā Hāpsalā apstiprināt vēlāk elektroniski (par- 8, pret- nav,
atturas – nav)
Par 8. punktu. E.Puriņš informē par turpmāko Eiropas Čempionātu atlases sistēmu –
ETTU kongresā. Galvenais jautājums ir, ka šogad pēdējo gadu būs kopējais čempionāts.
Sāk ar kvalifikāciju. Riņķu skaits ir atkarīgs no pieteikušos skaita. Ja nepiedalās Eiropas
čempionātā, tad Pasaules čempionātā dalība ir par pilnu samaksu. Ir priekšlikums visiem
Valdes locekļiem aizpildīt izsūtīto anketu un tad apkopot kopējo viedokli un sniegt atbildi
Nolēma: uzticēt E.Puriņam un M.Ķudam apkopot kopīgo Valdes viedokli (par – 8,
pret – nav, atturas- nav) I.Jozepsone Par LR izlašu piedalīšanos Eiropas čempionātā
Jekaterinburgā 25.09.-04.10.2015. un izlases atlases kritērijiem Ir priekšlikums no
A.Reinholda pirms LR izlases sastāva noteikšanas sarīkot augustā pirms Eiropas
čempionāta sievietēm un vīriešiem TOP 8 sacensības, pēc kuru rezultātiem varētu noteikt
izlases sastāvu Nolēma: uzticēt līdz Kopsapulcei I.Jozepsonei izstrādāt Nolikumu TOP 8
sievietēm un vīriešiem (par- 8, pret- nav, atturas – nav)
Par 9.punktu




I.Jozepsone informē par pēdējām izmaiņām LGTF sacensību kalendārā Nolēma:
pieņemt zināšanai LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par –8, pret –
nav, atturas – nav);
par LGTF Kopsapulci 07.06.2015 Nolēma: Nākamo LGTF Kopsapulci sasaukt
2015.gada 7 .jūnijā plkst.12.00 (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
I.Jozepsone informē par tikšanos LR IzM ar Ķīnas Šiansi provinces delegāciju,
kur tika parakstīts sadarbības līgums un LGTF izteica vēlmi sadarboties ar Ķīnas
Republikas galda tenisa treneri Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par





tikšanos IZM ar Ķīnas Šiansi provinces delegāciju (par –8, pret – nav, atturas –
nav);
I.Jozepsone informē par 2016. gada LR individuālā čempionāta sarīkošanas
iespējām Salaspilī. Zāle ir piemērota un būtu vēlams vēl kādam Valdes loceklim
turp aizbraukt un iepazīties ar apstākļiem uz vietas
Nolēma : Par nākamo LGTF Valdes sēdi lemt pēc
Kopsapulces (par – 8, pret – nav, atturas – nav).

2015.gada 7 .jūnija

Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

