APELĀCIJAS TIESAS SĒDES PROTOKOLS
par Rīga Summer Race 2013 sacensību komisāru 2013.gada 15.septembra lēmumu Nr.3
Rīgā, 2013.gada 28.oktobrī

plkst. 17:00

Tiesas priekšsēdētājs: Andris Zvingēvics
Apelācijas tiesas sastāvs: Jānis Lazdāns, Reinis Pozņaks
Piedalījās: G. Kosojs, J.Ducmanis, A.Paupers
Protokolēja: Linda Medne
Apelācijas tiesas priekšsēdētājs atklāj sēdi un lūdz tiesnešus izteikt savu viedokli par iesniegto
apelācijas prasību par Riga Summer Race 203 Komisāru lēmumu Nr. 3 no 2013.gada 15.septembra.
Tiesneši rūpīgi iepazīstoties ar lietas materiāliem, izsaka savu viedokli. Prasība ir sastādīta
profesionāli un ir saprotama. Apelācijas prasība tiks izskatīta par procedūru nevis pēc būtības.
Sacensību nolikumā ir atsauces uz LAF Sporta kodeksu, kas būtībā ir kļūdainas.
Notiek diskusija par to, vai sacensību komisāri varēja pieņemt A.Šēnfelda iesniegumu, kas pēc būtības bija
protests, bet tika noformēts kā iesniegums, kā arī par to vai komisāri pieņēma šo iesniegumu, ievērojot
noteiktās laika normas.
Tiek ieaicināts G.Kosojs, minēto sacensību viens no komisāriem, lai sniegtu tuvākus paskaidrojumus
par situāciju, kāpēc tika pieņemts iesniegums, kas pēc būtības bija protests, un kāpēc šis iesniegums tika
pieņemts pēc noteiktā laika. G.Kosojs paskaidro, ka bažas par tehniskajiem pārkāpumiem, kas regulāri tiek
apspriestas šajās sacensībās, bija par iemeslu, ka iesniegums tomēr tika pieņemts. Komisāriem jānodrošina
taisnīguma principa ievērošana sacensībās, ko kopā ar igauņu kolēģiem arī centās izdarīt. Pēc būtības
komisāri arī var lūgt pārbaudīt jebkuru no sacensību automašīnām, pat neesot šādam iesniegumam.
Tiek uzaicināts J.Ducmanis, LAF Šosejas komisijas pārstāvis, lai noskaidrotu, kāpēc nolikumā atsauces un
LAF Sporta kodeksu ir neprecīzas. J.Ducmanis paskaidro, ka tā ir drukas kļūda. Tiek uzdoti jautājumu par
licencēšanos šosejas komisijā.
Tiek uzaicināts Apelācijas prasības iesniedzējs A.Paupers. Apelācijas tiesas priekšsēdētājs jautā, vai
joprojām tiek uzturēta minētā Apelācijas prasība, uz ko tiek saņemta apstiprinoša atbilde.
Apelācijas tiesa apspriežas, notiek balsojums
PAR – 2
PRET -1
Apelācijas tiesa, pamatojoties uz LAF sporta kodeksa 12. nodaļas trešās sadaļā noteikto, pieņem
lēmumu:
Apelācijas prasību par Riga Summer Race 2013 sacensību komisāru 2013.gada 15.septembra lēmumu
Nr.3 apmierināt, atcelt Komisāru lēmumu Nr.3 un atmaksāt apelācijas iesniedzējam iemaksāto
apelācijas maksu 700 LVL apmērā.
Apelācijas iesniedzējam paskaidro sekojošo:
Punktā par pieteicēju licences neesamību protesta iesniedzējam, sportists var būt pats arī pieteicējs,
neizņemot atsevišķu pieteicēja licenci, ja viņš pārstāv tikai sevi.
Punktā par dokumenta noformējumu, komisāri varēja pieņemt iesniegumu, uzskatot to par protestu, ja tam
bija pievienota protesta maksa.
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Punktā par laika normu pārsniegšanu, komisāriem bija nepieciešams informēt publiski par lēmumu pieņemt
iesniegumu pēc laika un pamatot to, pamatojoties uz šo Apelācijas, tiesa nolēma apmierināt Apelācijas
pieteikumu.
Apelācijas tiesa rekomendē LAF Šosejas komisijai, rūpīgāk izstrādāt reglamentējošos dokumentus,
sacensību nolikumus, lai novērstu pretrunas šajos dokumentos, tādējādi sportistiem būtu skaidrs pēc kādiem
dokumentiem vadīties piedaloties sacensībās.
LAF
apelācijas
tiesas
lēmums
stājas
likumīgā
spēkā
ar
tā
pieņemšanas
brīdi.
LAF apelācijas tiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams, izņemot LAF sporta kodeksa 12.2.punktā
minētos gadījumus.
Sēde tiek slēgta plkst.18:00
Apelācijas tiesas priekšsēdētājs

(paraksts) Andris Zvingēvics

Apelācijas tiesneši

(paraksts) Jānis Lazdāns
(paraksts) Reinis Pozņaks
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