
IZRAKSTS 

  
APELĀCIJAS TIESAS SĒDES PROTOKOLS 

Par Komisāru lēmumu Nr. 4 no  

„ENEOS Riga Summer Race” no 18-20.08.2017. 

 

Rīgā, 2017.gada 17.oktobrī  

LAF Apelācijas tiesa 2017.gada 11.oktobrī plkst. 18:00 izskatīja Apelāciju, kas tika saņemta 

no pieteicēja VŠI „Petrovo motorsportas” Licence Nr. MEM/75, sekojošā sastāvā: 

    

 

Tiesas priekšsēdētājs: Andris Zvingēvics  

Apelācijas tiesas sastāvs: Jānis Lazdāns, Aldis Pīlēns. Reinis Pozņaks 

Piedalījās:, Adomas Petrovas un viņa juridiskais pārstāvis Aleksandras Vancevičius un 

Karile Petrauskaite, Jānis Ducmanis, Matīss Mežaks, Anatolijs Gabrāns,  

Protokolēja: Linda Medne 

.... 

Apelācijas tiesa, saskaņā ar LAF sporta kodeksa 12. nodaļas trešajā sadaļā noteikto lemj 

sekojoši:  

- Iepazīstoties ar Apelācijas prasības pieteikumu Apelācijas tiesa konstatēja, ka nav 

ievērots LAF kodeksa punkta 12.21.2. punkta prasības un apstākļi. Apelācijas 

prasībā netika norādītas normas saskaņā ar LAF Kodeksa punktu 12.21.4.  

- Apelācijas iesniedzējs neizmantoja savas tiesības iesniegt protestu sacensībās 

„ENENOS Riga Summer Race” 18.-20.08.2017 kā tas noteikts LAF Kodeksa 

punktā 11.7.4. 

- Pamatojoties uz LAF Kodeksa 12.39 punktu, Apelācijas tiesa izskatīja lietu pēc 

būtības. Izpētot sacensību dokumentāciju un uzklausot sacensību oficiālās personas, 

Apelācijas tiesa nevarēja iegūt objektīvu pierādījumus par pēc finiša pārbaužu 

veikšanu un tajās konstatētajiem faktiem. , kā arī automašīnas atbilstību  

tehniskajiem noteikumiem. Papildus tam tika konstatētas nepilnības sacensību 

dokumentācijā, kā arī oficiālo personu darbībā.  

- Pamatojoties uz visu iepriekš minēto Apelācijas tiesa noraida Apelācijas prasību un 

atstāj spēkā Komisāru lēmumu Nr. 4. Gadījumā ja Apelācijas iesniedzējs ne sniegs 

prasību FIA Starptautiskajā apelācijas tiesā, čempionāta kopvērtējumu attiecīgai 

klasei rēķināt ņemot vērā šo lēmumu. 

- Saskaņā ar LAF Sporta Kodeksa punktu 12.35 iemaksāto apelācijas maksu 1000 

EUR atmaksāt apelācijas iesniedzējam pilnā apmērā. 

- Informēt LAF Prezidiju par „ENEOS Riga Summer Race” oficiālo personu un 

rīkotāja neatbilstību savam ieņemamajam amatam, kā arī lūgt nozīmēt LAF 

novērotāju un komisāru uz LAF Šosejas komisijas rīkotajām Latvijas čempionāta 

posmu sacensībām. 

LAF apelācijas tiesas lēmums saskaņā ar LAF sporta kodeksa punktu 12.32. stājas 

likumīgā spēkā ar tā pieņemšanas brīdi 2017.gada 17.oktobrī.  

LAF apelācijas tiesas lēmums ir pārsūdzams FIA Starptautiskajā apelācijas tiesā 

saskaņā ar FIA sporta kodeksu. 
Apelācijas tiesas 

priekšsēdētājs 

Apelācijas tiesas 

tiesnesis  

Apelācijas tiesas 

tiesnesis 

Apelācijas tiesas 

tiesnesis 

Andris Zvingēvics Jānis Lazdāns Aldis Pīlēns Reinis Pozņaks 

( paraksts) 

 

( paraksts) 

 

( paraksts) 

 

( paraksts) 

 

 

 

Izraksts pareizs 2017.gada 25.oktobrī   


