LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.16
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b

2015.gada 13.janvārī

Sēdes vadītājs: I.Jozepsone

plkst.18.10 – 19.40

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, A.Burģis, M.Ķuda, E.Svīķis, J.Cīrulis, R.Mirzojans
Darba kārtībā:

6.
7.

LGTF iepriekšējās valdes sēdes (02.12.2014.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
Par LR 2014.gada jaunatnes meistarsacīkšu „D”grupā (2003.g. dz.un jaunāki),”C”
grupā (2002.g.dz.un jaunāki) un STIGA kausa izcīņas sacensību I kārtas
rezultātiem (I.Jozepsone).
LR 2015.gada jaunatnes meistarsacīkšu „B” grupā (2000.g.dz. un jaunāki)
Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
LR 2015.gada individuālā čempionāta Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
Par piedalīšanos Pasaules 2015.gada individuālajā čempionātā Sudžou, Ķīnā
26.04-04.05.2015.(I.Jozepsone, A.Burģis).
Izmaiņu apstiprināšana LGTF Reitinga Nolikumā (I.Jozepsone).
Dažādi:




LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).

1.
2.

3.
4.
5.

Par 1.punktu. Informēja M.Beņuša. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 02.12.2014. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 02.12.2014. protokolu
apstiprināt (par –6, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. I.Jozepsone informē par LR jaunatnes meistarsacīkšu „C” un „D” grupās
un Stigas kausa izcīņas I kārtā rezultātiem. No treneru padomes ir priekšlikums turpmāk
„D” grupas meistarsacīkstes rīkot maijā mēnesi. Šogad tas varētu būt 23.-24.maijs.
Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par rezultātiem „C” un „D” grupās un STIGAS
kausa izcīņas I kārtā un pārcelt LR jaunatnes meistarsacīkstes „D” grupā uz š.g. 23.24.maiju (par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. I.Jozepsone informē par sagatavoto Nolikumu LR 2015.gada jaunatnes
meistarsacīkstēm „B” grupā (2000.g.dz.un jaunāki). Nolēma: Apstiprināt sagatavoto LR
2015.gada jaunatnes meistarsacīkšu „B” grupā Nolikumu ar precizējumiem (par – 6, pret
– nav, atturas – nav).
Par 4.punktu I.Jozepsone informē par sagatavoto LR 2015.gada individuālā čempionāta
Nolikumu. Domas dalās par to ar kādām bumbiņām šajās sacensības jāspēlē. Jautājums
tiek likts uz balsošanu Nolēma: 1. Par LR individuālā čempionāta oficiālo bumbu atzīt
40+. Vienojoties, pieļaujams spēlēt arī ar citām bumbām, bet strīdu gadījumā jāspēlē ar
sacensību oficiālo bumbu. (par 3 – I.Jozepsone, E.Puriņš un A.Burģis, pret 2 – J.Cīrulis
un M.Ķuda, atturas 1 – E.Svīķis) 2. Apstiprināt sagatavoto LR 2015.gada individuālā
čempionāta Nolikumu ar izmaiņām (par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu I.Jozepsone informē par piedalīšanos Pasaules 2015.gada individuālajā
čempionātā Nolēma: uzdot E.Puriņam nosūtīt sacensību organizatoriem iepriekšējo
pieteikumu. Dalībnieku vārdisko sastāvu noteikt pēc LR 2015.gada individuālā
čempionāta rezultātiem, priekšroku dodot spēlētājiem izcīnīto vietu secībā. Par trešās
vietas ieguvēju uzskatīt zaudējušo LR 2015.gada čempionam. Nepieciešamības gadījumā

uz Pasaules čempionātu sūtīt arī treneri, apmaksājot tā uzturēšanās izmaksas vai
izmantojot spēlētāja vietu (par –6, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar izmaiņām LGTF Reitinga Nolikumā. Nolēma:
Apstiprināt LGTF Reitinga Nolikumu ar izmaiņām (par –6, 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 –6, pret –
nav, atturas – nav);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: Nākamo LGTF Valdes sēdi
sasaukt 2015.gada 17.februārī plkst.18.00 (par – 6, pret – nav, atturas – nav).

Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

