LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
NOLIKUMS
Par spēlētāju pārejām no viena Latvijas Galda tenisa federācijas
(turpmāk – LGTF) kolektīvā biedra uz citu, LGTF biedru
naudas nomaksas kārtību un spēlētāju licencēm

1. LGTF KOLEKTĪVO BIEDRU NAUDA
1.1. Katram LGTF kolektīvajam biedram līdz kārtējā gada 1.aprīlim ir jānomaksā LGTF biedru
nauda 35.00 EUR (trīsdesmit pieci euro un 0 centu) apmērā. Attiecīgā summa var tikt
mainīta ar LGTF kopsapulces lēmumu.
1.2. Gadījumā, ja LGTF biedru nauda netiek nomaksāta līdz kārtējā gada 1.aprīlim, tad LGTF
kolektīvā biedra, kurš nav veicis biedru naudas samaksu, pārstāvim netiek piešķirtas
balsstiesības LGTF kopsapulcē, kā arī netiek pieņemti šāda LGTF kolektīvā biedra
pieteikumi dalībai LGTF rīkotajās sacensībās.
1.3. Ja LGTF kolektīvais biedrs nav veicis biedru naudas nomaksu par 2 gadiem, LGTF valde
var izskatīt lēmumu par LGTF kolektīvā biedra izslēgšanu no LGTF kolektīvo biedru
saraksta.
2. LGTF KOLEKTĪVO BIEDRU SPĒLĒTĀJU SARAKSTS
2.1. Katram LGTF kolektīvajam biedram līdz kārtējā gada 1.oktobrim ir jāiesniedz LGTF savu
spēlētāju saraksts, kas apliecina, ka tajā minētie spēlētāji nākamajā sezonā ir tiesīgi pārstāvēt
konkrēto LGTF kolektīvo biedru LGTF rīkotajos turnīros, kā arī turnīros, kuru rezultāti tiek
iekļauti LGTF reitingā.
2.2. Sarakstā jānorāda spēlētāja: vārds, uzvārds, dzimšanas dati un jāiekļauj spēlētāja paraksts,
vai sarakstam jāpievieno spēlētāja parakstīts iesniegums par piekrišanu pārstāvēt konkrēto
LGTF kolektīvo biedru. Paraksts vai iesniegums nav nepieciešams sporta skolu audzēkņiem
un par spēlētājiem, kuri jau iepriekš ir tikuši iekļauti konkrētā LGTF kolektīvā biedra
spēlētāju sarakstā.
2.3. Ja kolektīvais biedrs līdz kārtējā gada 1.oktobrim neiesniedz spēlētāju sarakstu, tad tiek
uzskatīts, ka spēkā ir pēdējais konkrētā kolektīvā biedra iesniegtais spēlētāju saraksts bez
izmaiņām, ja vien kādam spēlētājam, kurš norādīts sarakstā, nav tikusi noformēta pāreja uz
citu kolektīvo biedru.
2.4. Katrs galda tenisa spēlētājs var pārstāvēt tikai vienu LGTF kolektīvo biedru.
2.5. Iekļaujot spēlētāju LGTF reitingā, tiek norādīts konkrētais LGTF kolektīvais biedrs, kuru
spēlētājs pārstāv.
2.6. Spēlētāju LGTF rīkotajiem individuālajiem turnīriem drīkst pieteikt tikai tas LGTF
kolektīvais biedrs, kuru konkrētais spēlētājs pārstāv.
2.7. LGTF kolektīvais biedrs savu spēlētāju sarakstā var brīvi iekļaut spēlētājus, kuri vismaz
iepriekšējos divos gados nav bijuši iekļauti cita LGTF kolektīvā biedra spēlētāju sarakstā, kā
arī nav pārstāvējuši citu LGTF kolektīvo biedru LGTF rīkotās sacensībās, vai sacensībās,
kuru rezultāti tiek iekļauti LGTF reitingā.
2.8. Ja LGTF kolektīvais biedrs savu spēlētāju sarakstā iekļauj spēlētājus, kuri iepriekšējos divos
gados ir bijuši iekļauti cita LGTF kolektīvā biedra spēlētāju sarakstā, kā arī ir pārstāvējuši
citu LGTF kolektīvo biedru LGTF rīkotās sacensībās, vai sacensībās, kuru rezultāti tiek
iekļauti LGTF reitingā, tad tā tiek uzskatīta par spēlētāja pāreju un tiek piemēroti šī
nolikuma 3.punkta noteikumi.
3. SPĒLĒTĀJU PĀREJA NO VIENA KOLEKTĪVĀ BIEDRA UZ CITU
3.1. Ir iespējama spēlētāju pāreja no viena LGTF kolektīvā biedra uz citu.

3.2. Spēlētāju pāreja no viena LGTF kolektīvā biedra uz citu var notikt tikai ar LGTF valdes
lēmumu.
3.3. Spēlētāju pārejas laiks no viena LGTF kolektīvā biedra uz citu tiek noteikts no 1.augusta
līdz 1.oktobrim.
3.4. Izņēmuma gadījumos ir atļauta spēlētāju pārejas arī citā laikā, ja abi pārejā iesaistītie LGTF
kolektīvie biedri ir savstarpēji par šādu pāreju vienojušies. Par šādām pārejām lēmumu
pieņem LGTF valde, pieprasot pamatojumu, kādēļ šādu pāreju nebija iespējams noformēt
3.3.punktā noteiktajā pārejas laikā.
3.5. Spēlētāju pāreja no viena LGTF kolektīvā biedra uz citu var notikt šādos veidos:
3.5.1. LGTF kolektīvajam biedram, kurš vēlas kādu spēlētāju/-us iekļaut savu spēlētāju
sarakstā, nolikuma 3.3.punktā noteiktajā termiņā jāiesniedz atjaunots spēlētāju saraksts.
Ja spēlētāju sarakstā ir iekļauti spēlētāji, kuri atbilst nolikuma 2.8.punktā noteiktajam,
spēlētāju sarakstā pie konkrētā spēlētāja jāiekļauj atzīme, ka spēlētājam ir
nepieciešama pāreja, norādot, kuru LGTF kolektīvo biedru spēlētājs pārstāv. LGTF
kolektīvā biedra spēlētāju sarakstam ir jāpievieno LGTF kolektīvā biedra, kuru
konkrētais spēlētājs pārstāv, piekrišana šādas pārejas veikšanai.
3.5.2. LGTF kolektīvajam biedram, iesniedzot individuālu iesniegumu par kāda spēlētāja/-u
pāreju. Uz iesnieguma ir jābūt spēlētāja parakstam par piekrišanu šādai pārejai vai
iesniegumam ir jāpievieno spēlētāja parakstīts iesniegums par piekrišanu šādai pārejai.
LGTF kolektīvā biedra iesniegumam ir jāpievieno LGTF kolektīvā biedra, kuru
konkrētais spēlētājs pārstāv, piekrišana šādas pārejas veikšanai.
3.6. Ja netiek iesniegta iepriekšējā LGTF kolektīvā biedra atļauja par pāreju, LGTF valde izskata
jautājumu par pāreju pamatojoties uz katra spēlētāja individuālā iesnieguma pamata,
uzaicinot uz sēdi visas iesaistītās puses, uzklausot to argumentus un pieņemot attiecīgu
lēmumu. Ja kāda no pusēm nav ieradusies uz iesnieguma izskatīšanu, LGTF valde var
izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu par spēlētāju pāreju bez iesaistīto pušu pārstāvju
klātbūtnes.
3.7. LGTF valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par kompensācijas izmaksu, ja šāda kompensācija
pieprasīta, spēlētāja iepriekšējam LGTF kolektīvajam biedram, kuru sedz LGTF kolektīvais
biedrs, uz kuru spēlētājs pāriet. Lēmums par kompensācijas izmaksu tiek pieņemts šādos
gadījumos:
3.7.1. Spēlētājs pēdējo trīs gadu laikā ir ieguvis godalgotu vietu (1.-4.v.) kādā no jauniešu
vecuma Latvijas Republikas individuālajiem čempionātiem. Kompensācijas apmērs
nepārsniedz 80.00 EUR (astoņdesmit euro un 0 centu).
3.7.2. Spēlētājs pēdējo trīs gadu laikā ir ieguvis godalgotu vietu (1.-4.v.) Latvijas Republikas
individuālajā čempionātā pieaugušajiem. Kompensācijas apmērs nepārsniedz 100.00
EUR (viens simts euro un 0 centu).
3.7.3. Spēlētājs, uz iesnieguma iesniegšanas dienu, pēdējā atjaunotajā LGTF reitingā atrodas
kādā no pirmajām 20 vietām. Kompensācijas apmērs nepārsniedz 50.00 EUR
(piecdesmit euro un 0 centu).
3.8. Par katra spēlētāja pāreju no viena LGTF kolektīvā biedra uz citu ir jāveic attiecīga samaksa
par pārejas noformēšanu, kas jāieskaita LGTF norēķinu kontā. Par pārejas noformēšanu ir
jāveic sekojoša samaksa 15.00 EUR (piecpadsmit euro un 0 centu).
3.9. Nolikuma 3.7. un 3.8.punktā minētās summas var tikt samazinātas ar atsevišķu LGTF valdes
lēmumu, gadījumos, ja LGTF kolektīvais biedrs, no kura notiek spēlētāja pāreja, ir likvidēts
LR likumdošanā paredzētajā kārtībā, izstājies vai izslēgts no LGTF kolektīvo biedru
saraksta, spēlētājs ir iestājies augstskolā, kuras sporta klubs ir LGTF kolektīvais biedrs un
spēlētājs turpmāk vēlas pārstāvēt šo LGFT kolektīvo biedru, spēlētājs ir pabeidzis mācības

augstskolā un turpmāk vēlas pārstāvēt kādu citu LGTF kolektīvo biedru, vai citos sevišķos
gadījumos, par to rakstiski paziņojot LGTF valdei.
3.10. Gadījumā, ja spēlētājs maina kolektīvo biedru biežāk, kā reizi gadā nolikuma 3.8.punktā
noteiktā summa tiek trīskāršota.
4. SPĒLĒTĀJU LICENCĒŠANA
4.1. Katram galda tenisa spēlētājam, lai piedalītos galda tenisa sacensībās, kas tiek organizētas
Latvijas Republikas teritorijā un kuras organizē LGTF vai kuru rezultāti tiek iekļauti LGTF
reitingā, un lai tajās sasniegtie rezultāti tiktu, iekļauti LGTF reitingā, ir jāsaņem LGTF
spēlētāja licence.
4.2. Spēlētājiem ir iespēja saņemt divu līmeņu licenci:
4.2.1. 1.līmenis – tiesības startēt sacensībās, kuru rezultāti tiek iekļauti LGTF reitingā.
4.2.2. 2.līmenis – tiesības startēt LGTF rīkotajos turnīros, kā arī turnīros, kuru rezultāti tiek
iekļauti LGTF reitingā.
4.3. Par LGTF spēlētāju licencēm tiek noteikta šāda maksa:
4.3.1. 1.līmenis – 2.00 EUR (divi euro un 0 centu).
4.3.2. 2.līmenis – 5.00 EUR (pieci euro un 0 centu).
4.4. Spēlētāju licences apmaksu var veikt, to ieskaitot LGTF norēķinu kontā vai arī nododot
sacensību, kuru rezultāti tiek iekļauti LGTF reitingā, rīkotājam. Veicot spēlētāju licences
apmaksu, ir jānorāda precīzs spēlētāja vārds un uzvārds, kā arī dzimšanas datums.
4.5. Sacensību, kuru rezultāti tiek iekļauti LGTF reitingā, rīkotājam ir pienākums pārliecināties,
vai spēlētājam, kurš izteicis vēlmi piedalīties sacensībās, ir piešķirta atbilstoša LGTF
spēlētāja licence. Gadījumā, ja šāda licence nav piešķirta, sacensību rīkotājam ir pienākums
informēt spēlētāju, ka šāda licence dalībai sacensībās ir jāsaņem, un ja spēlētājs samaksu par
LGTF spēlētāju licenci vēlas veikt sacensību organizēšanas vietā, šāda samaksa ir jāpieņem.
4.6. Saņemto samaksu par spēlētāju licencēm sacensību rīkotājs nodod LGTF valdes noteiktai
personai kopā ar spēlētāju, kuri veikuši samaksu, sarakstu, sarakstā norādot precīzu spēlētāja
vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, kā arī izdarot atzīmi, kura līmeņa licence apmaksāta.
4.7. Spēlētājs jebkurā laikā var paaugstināt savu licenci no 1.līmeņa uz 2.līmeni, veicot attiecīgu
piemaksu.
4.8. Ja sacensību organizators iesniedz sacensību rezultātus, kur piedalījušies dalībnieki bez
licencēm, tad šo dalībnieku licences sedz sacensību organizators.
4.9. Pēc licences apmaksas tiek veikta atzīme par spēlētāju licences piešķiršanu LGTF reitingā,
kas ir atrodams LGTF mājas lapā (www.lgtf.lv) sadaļā „Reitings”, norādot piešķirtās
licences līmeni „1.līm” vai „2.līm”.
4.10. LGTF licencētiem spēlētājiem sacensību norises vietā un laikā ir pienākums ievērot
vispārpieņemtas uzvedības normas. Ja tiek saņemts sacensību rīkotāja vai cita LGTF
licencēta spēlētāja iesniegums par vispārpieņemtu uzvedības normu pārkāpumu, LGTF
valde var lemt par spēlētāja licences anulēšanu, apturēšanu uz laiku un pat atkārtotas
licences saņemšanas liegumu. Šādā gadījumā LGTF reitingā iepretim spēlētāja vārdam tiek
veikta atzīme „X”, kas nozīmē liegumu startēt jebkura līmeņa sacensībās. Šādā gadījumā
sacensību organizētājs pieņem lēmumu liegt spēlētājam dalību sacensībās.
4.11. Spēlētāja licence ir derīga vienai sacensību sezonai (no 1.septembra līdz nākamā gada
31.augustam).
4.12. LGTF valde var veikt izmaiņas Nolikumā noteiktajās maksās un kompensācijas apmērā.
4.13. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 12.septembrī.

Nolikums apstiprināts LGTF valdes sēdē 2015.gada 1.septembrī

