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Sēdē piedalās: 

Ar balsstiesībām: Kristers Serģis, Arvis Sanders, , Janis Arbidāns  ,Ilmārs Justs ,Aigars Virza. 

Bez balsstiesībām: E.Skurbe un M.Sniķeris  

 

LaMSF motokrosa komisijas e-sēdes dienas kārtība. 

 

1. Incidents Nacionālā kausa posmā Siguldā 27.08.2022 starp Daini Ragu un 

Haraldu Bērziņu.  

Ir saņemti iesniegumi no Haralda Bērziņa vecākiem par incidentu Nacionālā kausa posmā, 

Siguldā no Daiņa Raga puses.  

Situācijas īss skaidrojums no A.Bērziņa: 27.augustā piedaloties Nacionālā kausa posmā 

Siguldā,D2 kvalifikācijas braucienā, uzreiz pēc finiša nobraucot no trases braucejs Dainis 

Rags brutāli ar roku iesita manam dēlam Haraldam Bērziņam un ar motociklu taranējot 

nogāza viņu ,manu dēlu,gar zemi. D.Rags noliekot savu motociklu turpināja konfliktēt un 

draudēja izrēķināties ar dūrēm. (Iesniegums no A.Bērziņa , protokola pielikumā) . 

 

Ņemot vēra to, ka sacensību galvenais tiesnesis izskatot iesniegumu ir secinājis ,ka 

situācija nav tik viennozīmīga, nav pieņemts soda mērs sacensību dienā, nosūtot 

iesniegumu izskatīšanai LaMSF Motokrosa komisijai. 

Komisijai uzklausot visas iesaistītās puses, kā ari sazinoties ar situācijas lieciniekiem, 

secina, ka sportists D.Rags ir pārkāpis LaMSF Ētikas kodekss par nesportisku rīcību.  

 

Kā nosaka LaMSF Sporta kodeksa punkts 9.1.1. Pārkāpums ir darbība, kas ir pretrunā ar 

Kodeksa vai tam pakārtoto Dokumentu prasībām, Ētikas Kodeksa prasībām, vai darbība, kas 

ir tieši norādīta Kodeksā vai tam pakārtotos Dokumentos un Ētikas Kodeksā kā pārkāpums. 

Par pārkāpumu uzskatāma arī jebkura no šādām darbībām: 9.1.1.2. negodīga, neētiska vai 

nesportiska rīcība; 

Pamatojoties uz augstāk minēto ,LaMSF Motokrosa komisija saskata LaMSF Ētikas kodeksa 

4.punkta: “ Ar vārdiem un rīcību izrādīt cieņu pretiniekiem, komandas biedriem, oficiālām 

personām un līdzjutējiem” pārkāpumu, līdz ar to kā nosaka Sporta kodeksa minētais punkts 

9.1.2. “Par Kodeksa vai tam pakārtoto Dokumentu prasību pārkāpšanu, ko izdarījis Biedrs, 

LaMSF struktūrvienību amatpersona vai Motosporta pasākuma dalībpersona, tiek piemērots 

soda mērs.  

Komisija nolemj: 

Par pārkāpuma izdarīšanu ,Dainim Ragam tiek piemērots sods atbilstoši Sporta kodeksa 

punktam 9.1.2. ,sekojoši: 

*)piemērot diskvalifikāciju uz nākošo Nacionālā kausa posmu ,kurš norisināsies Jūrklanē 

8.oktobrī 2022.gadā.  

 
PAR: K.Serģis, I.Justs, I.Indriksons. 
PRET: Arvis Sanders,Aigars Virza,Jānis Arbidāns. * locekļi nav “pret” sodu par izdarīto 
pārkāpumu, bet pret veidu kā tika pieņemts lēmums. 
 
 
Sēdes beigas 7.10.2022 plkst.12:00 
 


