LaMSF Disciplinārās un Arbitrāžas komisijas sēdes
Protokols Nr. 6
Rīgā,

2016. gada 16.novembris

Piedalījās:
1. Komisijas vadītājs Arvīds Šteinbergs
2. Komisijas loceklis Guntis Blūms
3. Komisijas locekle, sekretāre Ņina Birjukova
Darba kārtība:
LaMSF prezidenta Dzintara Jaundžeikara un LaMSF prezidija sūdzība par galvenā tiesneša Intara
Sabuļa (LaMSF licences Nr. SI006LV16) pārkāpumu.
Sūdzībā minēts: Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) prezidijs savā 26.oktobra sēdē izskatīja
jautājumu par galvenā tiesneša Intara Sabuļa pārkāpumu 10.septembra Retro motokrosa sacensībās, Gulbenē,
„Stari” mototrasē, kurā tika atļauts organizēt sacensības bez LaMSF izsniegtas trases licences. Sūdzībā
minēts, ka tas ir rupjš galvenā tiesneša pārkāpums, tādēļ prezidijs pieprasījis paskaidrojumu Intaram Sabulim
un lēmis šo jautājumu iesniegt DAK, lai šī lieta tiktu izskatīta pēc būtības.
Pamatojoties uz DAK komisijas rīcībā esošiem dokumentiem un uzklausot sūdzības iesniedzēju Dzintara
Jaundžeikaru konstatēja:
1. Š.g. 1.jūlijā stājusies spēkā jauna norma Sporta likumā par trases licenču nepieciešamību motosporta
sacensībās. Sporta likuma 15.panta 6.daļa nosaka, ka sporta sacensības motosportā atļauts rīkot tikai
licencētā pastāvīgā vai uz laiku ierīkotā attiecīgo sporta sacensību norises vietā (trasē) un attiecīgajā
sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša vadībā;
2. Š.g. 18.jūlijā LaMSF nozīmētais trases inspektors J.Pūcītis veica „Stari” mototrases inspekciju un
konstatēja nepilnības trasē, kas bija jāizlabo, tai skaitā koku esamība trases tuvumā, kas tika uzskatīts
par bīstamu. Tika uzdots šos kokus nozāģēt vai rast citu risinājumu trases konfigurācija maiņai,
izstrādāt trases shēmu un trampalīna zīmējumus, kas netika izdarīts līdz pat 10.septembrim, tādēļ
LaMSF trases licence netika izsniegta;
3. I.Sabulis savā paskaidrojumā apliecinājis, ka 2016.gada 10.septembrī Gulbenē, „Stari” mototrasē
norisinājās Retro motokrosa sacensības, kurās pats bija galvenais tiesnesis un trases apsaimniekotājs;
4. I.Sabulis savā paskaidrojumā apliecinājis, ka savas aizņemtības pēc bija palaidis garām punktu par
trases licences nepieciešamību un ka trases licence paša trasē „Stari” nebija līdz galam sakārtota, kaut
gan nauda par trases licenci tika samaksāta;

5. DAK konstatēja, ka pārkāpums no galvenā tiesneša ir vērtējams kā smags, tomēr ņemt vērā I.Sabuļa
personību un līdzšinējo ieguldījumu Latvijas motosporta darbībā un atbilstoši LaMSF Sporta kodeksa
9.3.5.1.1 nolēma:
Anulēt I.Sabuļa tiesneša licenci Nr. SI006LV16 uz 6 mēnešiem (no 2016.gada 1.novembra līdz
2017.gada 1.maijam) ar nosacījumiem:
1) esošā licences Nr. SI006LV16 plastikāta karte jānodod LaMSF sekretariātā;
2) A kategorijas licences atjaunošanai pēc 6 mēnešiem veikt atkārtotu eksāmena (testa) kārtošanu.
A.Šteinbergs
G.Blūms
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