LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr14
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b

2014.gada 14.oktobrī

Sēdes vadītājs: I.Jozepsone

plkst.18.10 – 20.35

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, A.Burģis, M.Ķuda, G.Kartuzovs, A.Bauska, E.Svīķis, B.Gāga,
R.Mirzojans, A.Reinholds, V.Berežkovs
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (11.09.2014.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par Baltijas čempionātā 13.-14.09.2014. Alojā rezultātiem (E.Puriņš, M.Ķuda,
I.Jozepsone).
3. Par Eiropas 2014.gada komandu čempionāta Lisabonā 24.-28.septembrī
rezultātiem (A.Burģis, G.Kartuzovs).
4. Par LR 2015.gada jaunatnes vasaras Olimpiādi (I.Jozepsone, E.Puriņš,
G.Kartuzovs).
5. Latvijas 2014.gada XIV atklātā veterānu čempionāta galda tenisā Nolikuma
apstiprināšana (B.Gāga).
6. LR jaunatnes meistarsacīkšu D grupā (2003.g.dz.un jaunāki) Nolikuma
apstiprināšana (I.Jozepsone).
7. Par LR 2014.gada junioru meistarsacīkšu (11.-12.10.2014) rezultātiem
(G.Kartuzovs).
8. LR 2014.-2015.gadu sezonas komandu čempionāta izloze (E.Svīķis).
9. LGTF Treneru padomes plānu, izlašu sastāvu un STIGA kausa Nolikuma
apspriešana un apstiprināšana 2014.-2015.gadu sezonai (B.Gāga, A.Reinholds).
10. Dažādi:




LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
Par stāvokli ar LGTF kolektīvo biedru sarakstu atjaunošanu un spēlētāju pārejām
uz 2014.gada 1.oktobri
par nākamās LGTF Valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).

Par 1.punktu. Informēja M.Beņuša. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 11.09.2014. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 11.10.2014. protokolu
apstiprināt (par –7, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. I.Jozepsone informē par notikušā Baltijas čempionāta 13.-14.09.2014
rezultātiem. Pasākums LGTF izmaksāja 3000.00 EUR. Turpmāk gribētos, lai tiešraidē
tiktu parādītas arī sieviešu sacensības. Esam saņēmuši pateicību no Alojas domes.
E.Puriņš informē par rezultātiem un dalībniekiem. Individuāli izcīnījām vienu bronzas
medaļu. A.Burģis, M.Ķuda uzteic sacensību organizācijas augsto līmeni un izsaka
atzinību E.Svīķim un A.Golubovam par ieguldīto darbu Baltijas čempionāta organizācijā.
Atzinīgi jāvērtē M.Balonuškova un V.Majorovas rezultāti un cīņas griba. Nolēma:
Pieņemt zināšanai Baltijas čempionāta Alojā 13.-14.2014. rezultātus. Uzdot Inai
Jozepsonei atbildēt uz Alojas domes priekšsēdētāja vēstuli (par – 7, pret – nav, atturas –
nav).

Par 3.punktu. A.Burģis informē par Eiropas 2014.gada komandu čempionāta 24.28.septembrī Lisabonā rezultātiem. Matīss Burģis un Sandijs Vasiļjevs ir atgriezušies
Pasaules reitingā. G.Kartuzovs īsumā informē par ETTU kongresu. Nolēma: Pieņemt
zināšanai 2014.gada Eiropas komandu čempionāta rezultātus (par – 7, pret – nav, atturas
– nav).
Par 4.punktu I.Jozepsone informē par LR 2015.gada Jaunatnes vasaras Olimpiādi. LOV
lūdz nozīmēt kontaktpersonu no LGTF puses. Mans priekšlikums ir nozīmēt par pārstāvi
E.Puriņu. E.Puriņš uzsver, ka pats svarīgākais ir jautājums par spēlētāju dzimšanas
gadiem, kuru mēs varam apspriest kādā no nākošajām LGTF valdes sēdēm. Nolēma: Par
kontaktpersonu ar LOV Latvijas 2015.gada Jaunatnes Olimpiādes jautājumā apstiprināt
E.Puriņu (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu. B.Gāga informē par sagatavoto Nolikumu 2014.gada XIV atklātām
veterānu čempionātam galda tenisā. M.Ķuda vērš uzmanību, ka nav pieminēta reitinga
aprēķināšana savstarpējās spēlēs. Nolēma: Apstiprināt sagatavoto 2014.gada LR XIV
atklātā veterānu čempionāta Nolikumu ar labojumiem (par –7, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto LR 2014.gada jaunatnes
meistarsacīkšu D grupā (2003.g.dz. un jaunāki) izstrādāto Nolikumu. Nolēma:
Apstiprināt LR 2014.gada jaunatnes meistarsacīkšu D grupā Nolikumu (par –7, pret –
nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. G.Kartuzovs iepazīstina ar 2014.gada junioru meistarsacīkšu rezultātiem.
E.Puriņš rosina izveidot mājas lapā on-line pieteikšanās sistēmu. Nolēma: Pieņemt
zināšanai 2014.gada junioru čempionāta rezultātus (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 8.punktu E.Svīķis informē par 2014.-2015.gada sezonas komandu čempionāta
izlozi. Šogad čempionātam ir pieteikušās 40 komandas, no kurām 6 ir sieviešu.
Priekšlikums ir spēlēt sešām komandām augstākā līgā, I un II līga pa astoņām komandām
un Tautas līgā 12 komandas. Sievietes un augstākā līga izspēlēs 3 riņķus. Nolēma:
Apstiprināt 2014.- 2015.gada komandu čempionāta komandu sadalījumu pa līgām.
Augstākā līgā vīriešiem pieļaut atkāpi no sacensību Nolikuma un apstiprināt 6 komandas
(par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 9. punktu B.Gāga iepazīstina ar savu sagatavoto darba plānu un atjaunoto STIGA
kausa Nolikumu. Paredzētas ir 4 spēļu kārtas. I.Jozepsone iesaka Nolikumā visām
sacensību vietām uzrādīt adreses. LGTF kalendārā visas kārtas jau ir iekļautas. Izlases
kandidātu sastāvi ir uzrādīti izsūtītajos materiālos. A.Reinholds iepazīstina ar savu
sagatavoto darba plānu, kā arī ar izlašu sastāviem. Turnīru plāns, kuros piedalīties ir
iesniegts. Izmaksas nometnēm varētu segt spēlētāji paši, jo tās nav lielas. Nometnēs
varētu precizēt komandu sastāvu un tad varētu lūgt LGTF finansiāli atbalstīt dalību
sacensībās. E.Puriņš interesējas par konkrētu nepieciešamo līdzekļu apjomu dalībai
sacensībās. A.Burģis norāda, ka plānos trūkst uzstādījuma par sasniedzamajiem
mērķiem. Mērķis nedrīkst būt dalība sacensībās, bet gan mērķis, kuru gribam sasniegt
šajās sacensībās – piemēram, šogad ieņemamā vieta un pēc tam kāds mērķis ir
sasniedzams nākamajā gadā. I.Jozepsone norāda, ka varam izmantot pašvaldību atbalstu,
kas ir ļoti pretimnākošas. B.Gāga es uzskatu, ka Eiropas čempionātos ir jāpiedalās visām
grupām. Ja audzēkņi būs izlases sastāvā, tad treneriem ir arī vieglāk meklēt līdzekļus
pašvaldībās. Sastāvus vēl var koriģēt pēc Latvijas meistarsacīkšu rezultātiem. Vajadžetu
par izlašu kandidātiem informēt pašvaldības, lai varētu turpmāk cerēt kaut uz kādu
atbalstu šiem sportistiem. Nolēma: Apstiprināt pirmajā lasījumā sagatavoto izlašu treneru
darba plānu, izlašu sastāvus un STIGA kausa sagatavoto Nolikumu. (par – 7, pret – nav,
atturas – nav).

Dažādi





I.Jozepsone informē par pēdējām izmaiņām LGTF sacensību kalendārā Nolēma:
pieņemt zināšanai LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par –7, pret –
nav, atturas – nav);
I.Jozepsone informē par esošo stāvokli ar LGTF kolektīvo biedru sarakstu
atjaunošanu un spēlētāju pērējām uz 2014.gada 1.oktobri. Šobrīd pārreģistrāciju ir
izdarījuši 70% kolektīvo biedru. Nolēma: Atlikt jautājumu uz nākamo Valdes sēdi,
kad J.Cīrulis varēs sniegt konkrētāku informāciju par notikušo pārreģistrāciju (par
– 7, pret – nav, atturas – nav).
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: Nākamo LGTF Valdes sēdi
sasaukt 2014.gada 11.novembri plkst.18.00 (par – 7, pret – nav, atturas – nav).

Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

