LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.21
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b
Sēdes vadītāja: I.Jozepsone

2015.gada 1. septembrī
plkst.18.10 – 20.25

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, M.Ķuda, A.Burģis, A.Bauska (no 4.punkta), E.Svīķis, G.Kartuzovs,
J.Cīrulis(no 4.punkta) kā arī R.Mirzojans
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējo valdes sēžu (19.05.2015. un 26.07.2015.) protokolu
apstiprināšana (M.Beņuša, I.Jozepsone).
2. Par Eiropas jaunatnes čempionāta Bratislavā, 10.-19.07.2015., LR izlases
rezultātiem (G.Kartuzovs) un Eiropas mini-kadetu čempionāta Schiltigheimā, 28.30.08.2015., LR izlases rezultātiem (I.Jozepsone).
3. LR 2015.gada junioru meistarsacīkšu 10.-11.10.2015. Nolikuma apstiprināšana
(I.Jozepsone).
4. Latvijas 2015./2016.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību
Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
5. Latvijas Republikas 2015.-2016.gadu sezonas komandu čempionāta galda tenisā
Nolikuma apstiprināšana (E.Svīķis).
6. TOP-8 Nolikuma apstiprināšana (A.Bauska)
7. Par izmaiņām LGTF Nolikumā „Par spēlētāju pārejām no viena Latvijas Galda
tenisa federācijas (turpmāk – LGTF) kolektīvā biedra uz citu, LGTF biedru
naudas nomaksas kārtību un spēlētāju licencēm” (J.Cīrulis).
8. LR izlašu sastāvu apstiprināšana Baltijas čempionātam 19.-20.09.2015., Vīlandē.
9. Par pieteikumiem LGTF oficiālo sacensību sarīkošanai 2015./2016.gadu spēļu
sezonā (I.Jozepsone).
10. Dažādi:





Preiļu novada sporta skolas (V.Limaņa) pieteikums Baltijas valstu veterānu
čempionāta rīkošanai 27.-28.05.2017. un Ziemeļeiropas valstu veterānu
čempionāta rīkošanai 12.-15.04.2018. (I.Jozepsone);
Par piedalīšanos ETTU Women's Coaching Course (Schwechat, 7.-9.09.2015.)
(I.Jozepsone);
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 iepriekšējo valdes sēžu
19.05.2015 un 26.07.2015 protokoli. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 19.05.2015 un
26.07.2015 protokolus apstiprināt (par –6, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. G.Kartuzovs informē par Eiropas jaunatnes čempionāta Bratislavā 10.19.07.2015 rezultātiem, I.Jozepsone informē par Eiropas mini-kadetu čempionāta
Schiltigheimā, 28.-30.08.2015., LR izlases rezultātiem Nolēma: Pieņemt zināšanai
2015.gada Eiropas jaunatnes čempionāta un Eiropas mini-kadetu čempionāta rezultātus
(par – 6, pret – nav, atturas – nav).

Par 3.punktu I.Jozepsone informē par sagatavoto LR 2015.gada junioru meistarsacīkšu
10.-11.10.2015. Nolikumu. Izmaiņas ar pagājušo gadu ir dalības maksās. Nolēma:
Apstiprināt LR 2015.gada junioru meistarsacīkšu 10.-11.10.2015. Nolikumu (par –6, pret
– nav, atturas – nav).
Par 4.punktu I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto 2015/2016 STIGAS kausa izcīņas
Nolikumu. Nebūs atsevišķas junioru grupas. Ir sadalītas visas sešas kārtas. M.Ķuda
pievērš uzmanību noteikumam par STIGAS reklāmas nodrošināšanu un tie Nolikuma
punkti ir jāpapildina. Nolēma: Apstiprināt sagatavoto STIGAS kausa izcīņas Nolikumu
2015/2016 ar papildinājumiem (par –8, pret – nav, atturas – nav).
Par 5. punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto Latvijas Republikas 2015.2016.gadu sezonas komandu čempionāta galda tenisā Nolikumu. Izmainīts ir koeficients
ārzemniekiem, lai varētu veikt izlozi pa līgām. Apbalvoti tiek tikai tie spēlētāji, kas ir
nospēlējuši kaut vienu kārtu. Diskusija ir par sacensību datuma maiņu. M.Ķuda aicina
vērst uzmanību uz sporta zāļu gatavību sacensībām – apgaismojums, temperatūra, galda
biezums. Nolēma: Apstiprināt Latvijas Republikas 2015.- 2016.gadu sezonas komandu
čempionāta galda tenisā Nolikumu ar labojumiem (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 6. punktu. A.Bauska informē par sagatavoto TOP-8 Nolikumu. I.Jozepsone rosina
domāt par to, ko mēs kā federācija ar šo turnīru gribam sasniegt. Par kritērijiem mēs
neesam vienojušies. Varbūt to var veidot kā gada noslēguma pasākumu un cik tas viss
izmaksās. Jāzin kuras vietas pēc reitinga piedalīsies. Varbūt mēģinām un tad redzēs kas
mums izdosies. Jāsāk ar dalībnieku apzināšanu. G.Kartuzovs rosina domāt par
sponsoriem šī turnīra noorganizēšanai. A.Burģis uzskata, ka esošajā sastāvā neko īpaši
jaunu nevar ne sasniegt, ne parādīt – pietiek ar Latvijas čempionātu. E.Svīķis aicina
paskatīties, kā tas notiek citās valstīs un tepat kaimiņos. A.Burģis Ja mēs organizējam
vietējo formātu, tad nekas vairāk kā LR čempionātā nebūs. Ja gribam popularizēt galda
tenisu, tad tam ir jābūt daudz plašākam pasākumam, kā LR čempionātam. I.Jozepsone –
ja būs labas balvas, tad būs dalībnieki, bet tad ir vajadzīgi naudas līdzekļi. E.Puriņš
rosina izstrādāt precīzus kritērijus Nolēma: atlikt Nolikuma apspriešanu un
apstiprināšanu uz nākamo Valdes sēdi oktobra mēnesī, precizējot gan turnīra vietu, laiku,
apjomu, dalībniekus un orientējošās izmaksas (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 7. punktu. J.Cīrulis informē Par izmaiņām LGTF Nolikumā „Par spēlētāju pārejām
no viena Latvijas Galda tenisa federācijas (turpmāk – LGTF) kolektīvā biedra uz citu,
LGTF biedru naudas nomaksas kārtību un spēlētāju licencēm”. M.Ķuda norāda uz
pretrunām starp Nolikuma punktiem.
Nolēma: Uzdot M.Ķudam izanalizēt Nolikumu, lai novērstu savstarpējās pretrunas līdz
11. septembrim un nosūtīt visiem Valdes locekļiem galējai izmaiņu apstiprināšanai (par
- 8, pret - nav, atturas - nav)
Par 8.punktu. I.Jozepsone informē par LR izlašu sastāvu apstiprināšana Baltijas
čempionātam 19.-20.09.2015 Vīlandē. Vīriešiem pieteikt M.Burģi, S.Vasiļjevu,
O.Kartuzovu, I.Sidorovu un saskaņot dalību ar J.Svīķi. Sievietēm B.Bogdanovu,
L.Krūmiņu, V.Majorovu un vēl var būt A.Homiča, I.Lepse, A.Voldiņa Kā treneri
O.Kartuzova un R.Burģis
Nolēma: LR izlases sastāvā Baltijas čempionātam 19.-20.09.2015. Vīlandē vīriešiem
pieteikt M.Burģi, S.Vasiļjevu, O.Kartuzovu, I.Sidorovu un saskaņot dalību ar J.Svīķi.
Sievietēm B.Bogdanovu, L.Krūmiņu, V.Majorovu un vēl var būt A.Homiča, I.Lepse,
A.Voldiņa Par treneriem O.Kartuzovu un R.Burģi (par- 8, pret- nav, atturas – nav)
Par 9. punktu. I.Jozepsone informē par pieteikumiem LGTF oficiālo sacensību
sarīkošanai 2015./2016.gadu spēļu sezonā. Jēkabpils ir gatavi rīkot LGTF sacensības pie
sevis. Viņi neprasa īres maksu, apgaismojums pietiek un ir arī piemēroti galdi un
inventārs. Piedāvā rīkot komandu čempionāta otro posmu un B grupu, kā arī būtu gatavi

rīkot arī LR individuālo čempionātu. J.Cīrulis piedāvā LR individuālo čempionātu
sarīkot Rīgā. E.Puriņš tomēr iestājas, ka ir jābūt piedāvājumam no organizatora
Nolēma: Apstiprināt Jēkabpili sarīkot Komandu čempionāta otro posmu un B grupu un
par LR individuālo čempionātu pieņemam zināšanai un savācam informāciju par to cik
ilgi Jēkabpils var gaidīt atbildi no LGTF (par – 8, pret - nav, atturas – nav)
Par 9.punktu


I.Jozepsone informē par Preiļu novada sporta skolas (V.Limaņa) pieteikumu
Baltijas valstu veterānu čempionāta rīkošanai 27.-28.05.2017. un Ziemeļeiropas
valstu veterānu čempionāta rīkošanai 12.-15.04.2018. E.Puriņš rosina sagaidīt
vispirms piedāvājumu un tad mēs varam par to diskutēt. Nolēma: Pieņemt
zināšanai izteiktos priekšlikumus (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
 I.Jozepsone informē par piedalīšanos ETTU Women's Coaching Course. Tiek
rīkoti treneru kursi Austrijā, kur pašai ir jāsedz tikai ceļa izdevumi. Vienīgā, kas
tam šobrīd atbilst ir I.Lepse. Nolēma: Pieteikt I.Lepsi ETTU Womens Coaching
Course Austrijā(par – 8, pret – nav, atturas – nav).
 I.Jozepsone informē par jauna iesnieguma saņemšanu no Tukuma GTK kā
kolektīvā biedra. Nolēma: uzņemt kā kolektīvo biedru Tukuma GTK(par – 8, pret
– nav, atturas – nav).
 I.Jozepsone informē par pēdējām izmaiņām LGTF sacensību kalendārā Nolēma:
pieņemt zināšanai LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par –8, pret –
nav, atturas – nav);
 Nolēma: Nākamo LGTF Valdes sēdi sasaukt 2015.gada 13. oktobrī (par-8, pret –
nav, atturas – nav).

Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

