Latvijas Motosporta federācijas
Tiesnešu kolēģijas sēdes protokols Nr.6/2018
2018.gada 14.jūnijs
Rīgā, Dzērbenes 27
Sēdes sākums: plkst.18:00
•sēdi vada – Oskars Ozols
•sēdi protokolē – Oskars Ozols
Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):
Oskars Ozols
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Roberts Prulis
Andris Šuļja
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Darba kārtība:
1. Sūdzības izskatīšana
J.Pūcītis savā iesniegumā (sūdzība 27.05.2018) lūdz izskatīt
motokrosa galvenā tiesneša Renāra Gudrā pārkāpumu sakarā
ar Motokrosa noteikumu punkta 3.2.5.10. neievērošanu un
LaMSF Junioru čempionāta un Latvijas amatieru čempionāta
motokrosā nolikuma 2018.gadam punkta 5.5 neievērošanu.
Minētie punkti nosaka kārtību attiecībā uz ierobežojumu
vienlaicīgi startējošo motociklu skaitu sacensībās pēc formulas1

trases garumu dalot 40, lai iegūtu maksimāli pieļaujamo
motociklu skaitu, cik drīkst startēt vienā braucienā. Pārkāpums
konstatēts LaMSF Junioru čempionāta un Latvijas amatieru
čempionāta Elkšņi posmā Ikšķilē 2018.gada 7.aprīlī, kad uz
starta MX14+, MX25+ klašu braucienā izgāja 41 sportists,
MX40+, MX45+, MX50+ braucienā uz starta izgāja 41 sportists,
MX iesācēji braucienā uz starta izgāja 41 sportists pretēji tam,
ka Ikšķiles trases pirmreizējā licencēšana veikta 25.07.2016,
kur norādītais trases garums ir 1525 m. Pārkāpums konstatēts
arī LaMSF Junioru čempionāta un Latvijas amatieru
čempionāta Aizputes posmā 2018.gada 5.maijā, kad uz starta
MX 40+; MX 45+; MX 50+; MX 55+ braucienā izgāja 42
sportisti, MX iesācēji braucienā uz starta izgāja 41 sportists
pretēji tam, ka Aizputes trases licencēšana veikta 08.04.2017,
kur norādītais trases garums ir 1610 m.
LaMSF Sporta kodeksā noteiktas pilnvaras Tiesnešu kolēģijai
kontrolēt un uzraudzīt tiesnešu darbu motosporta pasākumos
(8.2.2.3.p), tādēļ šī sūdzība ir skatāma Tiesnešu kolēģijas sēdē.
Tiesnešu kolēģija pārbaudījusi, ka iesniegumā minētie fakti
atbilst patiesībai, ko apliecina publicētie sacensību oficiālie
rezultāti un trases licencēšanas akti.
Tiesnešu kolēģija lūdza Renāram Gudrajam sniegt
paskaidrojumu par radušos situāciju un pieļauto pārkāpumu.
Diemžēl Renārs paskaidrojuma sniegšanai nav ieradies uz
sēdi, savukārt rakstiskā veidā kolēģijas vadītājam nav sniedzis
paskaidrojumu pēc būtības, bet gan e-pasta formā norādījis, ka
(citēts): pirms sezonas bijusi neliela tikšanās ar motokrosa
komisiju, kurā pārrunātas lietas “kas” un “kā”, tāpēc sīkākai
informācijai lūdz sazināties ar motokrosa komisiju. Tiesnešu
kolēģija uzskata, ka šāds paskaidrojums ir nepietiekošs izklāsts
par situāciju, nav attaisnojošs un galvenā tiesneša necienīgs,
pārkāpjot Ētika kodeksu, kurā noteikts, ka ar vārdiem un rīcību
jāizrāda cieņa pretējai pusei. Šajā gadījumā tiesnešu kolēģijai,
nesniedzot savu paskaidrojumu pēc būtības un neatbildot par
savu rīcību pašam, kā to paredz Sporta kodeksā noteiktie
pienākumi un atbildība galvenajiem tiesnešiem.
2

Vienlaikus tiesnešu kolēģija izprot radušos situāciju un ņem
vērā faktu, kas tika konstatēts 29.marta sēdē, ka Amatieru un
Junioru čempionāta sacensību dienas kārtība ir ļoti sablīvēta,
kas apgrūtina galveno tiesnešu darbu, neparedzot pārāk daudz
manevru iespējas variēt ar klašu apvienošanu vai pārdalīšanu
sacensību dienā. Tomēr tas neizslēdz iespēju galvenajam
tiesnesim pārdalīt klases pa braucieniem tā, lai tiktu ievērota
drošība un respektēts Motokrosa noteikumu punkts 3.2.5.10.
Tiesnešu kolēģija konstatē, ka Renāram Gudrajam līdz šim nav
bijuši sodi par pārkāpumiem, strādājot motokrosa sacensībās.
Lēmums: Izteikt brīdinājumu galvenajam tiesnesim
Renāram Gudrajam par pārkāpumu Ikšķiles un Aizputes
motokrosa sacensībās, neievērojot Motokrosa noteikumu
punktu 3.2.5.10 un Motokrosa gada nolikuma punktu 5.5.,
un par necieņas izrādīšanu Tiesnešu kolēģijai pēc Ētikas
kodeksa punkta 4.
Kolēģijas balsojums:
Oskars Ozols
Jānis Pūcītis
Arnis Austrums
Jānis Baunis
Romāns Ērkulis
Andris Šuļja
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2. Iesniegums par hronometrista licences iegūšanu
LaMSF sekretariāts Tiesnešu kolēģijai nodevis iesniegumu
(24.05.2018) no Toma Vilciņa ar izteiktu vēlmi kārtot
hronometrsita licenci. Kolēģija pārrunā hronometrista amata
licencēšanas procedūru un testa sagatavošanas jautājumus
pēc
pieņemtajiem
grozījumiem
Sporta
kodeksā.
Ģenerālsekretāram sagatavot atbildi iesniedzējam par iespēju
kārtot testu, saskaņojot testa sagatavošanu un datumu ar
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tiesnešu kolēģiju. Pēc testa nokārtošanas uzaicināt Tomu
Vilciņu uz Tiesnešu kolēģijas sēdi, lai iepazītos un prezentētu
sevi, pirms licences izsniegšanas.
Lēmums: Pieņemt zināšanai.
Kolēģijas balsojums:
Oskars Ozols
Jānis Pūcītis
Arnis Austrums
Jānis Baunis
Romāns Ērkulis
Andris Šuļja
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Sēdes beigas: plkst. 20:00
Sēdes vadītājs: Oskars Ozols
Sēdes protokolētājs: Oskars Ozols
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