LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr15
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b
Sēdes vadītājs: I.Jozepsone

2014.gada 02.decembrī
plkst.18.10 – 20.05

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, A.Burģis, M.Ķuda, G.Kartuzovs, A.Bauska, E.Svīķis, , R.Mirzojans,
A.Reinholds
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LGTF iepriekšējās valdes sēdes (14.10.2014.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
LR galda tenisa veterānu saraksta apstiprināšana iesniegšanai LSVS apbalvošanai
17-ajā sporta veterānu – senioru salidojumā 2014.gada 27.decembrī (I.Jozepsone).
LR 2015.gada jaunatnes meistarsacīkšu „C” grupā (2002.g.dz. un jaunāki)
Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
LR 2015.gada Jaunatnes vasaras Olimpiādes Nolikuma projekta apstiprināšana
(E.Puriņš).
LR 2014.-2015.gadu sezonas komandu čempionāta I un II sabraukuma rezultātu
un norises apspriešana (E.Svīķis).
Par LGTF Treneru padomes ieteikumiem piešķirtā finansējuma treneru algām
sadalei (I.Jozepsone).
Par stāvokli ar LGTF kolektīvo biedru sarakstu atjaunošanu un spēlētāju pārejām
uz 2014.gada 1.oktobri, LGTF reitingu un LGTF mājas lapu (I.Jozepsone,
J.Cīrulis);

8. 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 14.10.2014. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 14.10.2014. protokolu
apstiprināt (par –7, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. I.Jozepsone informē par sastādīto galda tenisa veterānu sarakstu ko
paredzēts iesniegt LSVS apbalvošanai 17-ajā sporta veterānu-senioru salidojumā
2014.gada 27.decembrī Nolēma: Apstiprināt iesniegto sporta veterānu-senioru sarakstu
iesniegšanai LSVS apbalvošanai (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. I.Jozepsone informē par sagatavoto Nolikumu „C” grupai 2015.gadā
(2002.g.dz.un jaunāki). Rosina mainīt medaļu izgatavotāju jaunatnes meistarsacīkstēm un
nepieturēties pie Metālmākslas, jo tās ir stipri dārgas Nolēma: Apstiprināt sagatavoto
2014.gada LR 2015.gada jaunatnes meistarsacīkšu „C” grupā ar izmaiņām (2002.g.dz. un
jaunāki) Nolikumu un mainīt pasūtījumu uz lētāku variantu jaunatnes meistarsacīkstēm.
Metālmākslas medaļas pasūtīt tikai Individuālajam čempionātam pieaugušajiem (par – 7,
pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu E.Puriņš informē par sagatavoto LR 2015.gada Jaunatnes vasaras
Olimpiādes Nolikuma projektu. G.Kartuzovs informē par komandu skaitu: sievietēm 6

komandas, vīriešiem – 8 komandas Nolēma: Apstiprināt sagatavoto LR 2015.gada
Jaunatnes vasaras Olimpiādes Nolikuma projektu ar izmaiņām un noteikt komandu skaitu
sievietēm 6 komandas un vīriešiem 8 komandas (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu.E.Svīķis informē par LR 2014.-2015.gadu sezonas komandu čempionāta I
un II sabraukuma rezultātiem un norisi. Uz sacensībām otrajā dienā neieradās divas
komandas ( GTK LU - 3 un GTK Namejs – 6). Šīm komandām nāktos samaksāt sodu
LGTF katrai 50,- eur apmērā Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par LR 2014.2015.gadu sezonas komandu čempionāta I un II sabraukuma rezultātiem un norisi.
Spēlētāju komandām GTK LU-3 un GTK Namejs – 6 iemaksāt LGTF sodu 50,- eur
apmērā par neierašanos uz sacensībām (par –7, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar LGTF Treneru padomes ieteikumiem piešķirtā
finansējuma treneru algām sadali,ko iesniegusi Treneru padome. Piešķirtā summa sastāda
1876,- eur un to nolemts piešķirt Olgai Kartuzovai,Baibai Gāgai,Anatolijam Isajevam un
Leonīdam Temjaševam vienādā apmērā. Gribētos arī saņemt informāciju no A.Reinholda
par sacensībām Hāpsalā. A.Reinholds informē valdi par sacensībām Hāpsalā rezultātiem.
Nolēma: Apstiprināt vienreizēju finansējuma piešķiršanu treneriem 1876,- eur apmērā
O.Kartuzovai, B.Gāgai, A.Isajevam un L.Temjaševam pēc treneru padomes piedāvājuma.
Pieņemt zināšanai Hāpsalas sacensību rezultātus (par –7, pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. I.Jozepsone informē klātesošos par stāvokli ar LGTF kolektīvo biedru
sarakstu atjaunošanu un spēlētāju pārejām uz 2014.gada 1.oktobri, LGTF reitingu un
LGTF mājas lapu. Ierosina reitingu uz federācijas rēķina aprēķināt Rīgas domes
sacensībās kā arī Latvijas Universiādē. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par LGTF
kolektīvo biedru sarakstu un reitinga aprēķināšanas kārtību nosakot
reitinga
aprēķināšanu uz katra mēneša 5.datumu un uz LGTF rēķina aprēķināt reitingu Rīgas
domes un Latvijas Universiādes sacensībās(par – 7, pret – nav, atturas – nav).
8. 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);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: Nākamo LGTF Valdes sēdi
sasaukt 2015.gada 13.janvāri plkst.18.00 (par – 7, pret – nav, atturas – nav).

Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

