
 
 

 

LAF Prezidija lēmums no 22.septembra, 2021 sēdes par E.Bundža pārkāpumu Pērnavā 

20 -22.augusta Baltijas autošosejas čempionātā 

 

Sēdes dalībnieki: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents 

2. Jānis Naglis, Viceprezidents   - attālināti caur Zoom  

3. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

4. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, 

5. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

6. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs  

7. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs  - attālināti caur Zoom 

8. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

9. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

10. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs-  

11. Elīne Berķe Drifta&Dragreisa k. p-āja  

12. Reinis Lilienšteins Krosa k p-ājs 

 

Piedalās: E.Bundzis un I.Kazāks 

Protokolē: Z.Lielkāja 

LAF prezidijs ir izskatījis LAF Šosejas komisijas iesniegto zinojumu par LAF licencēta 

braucēja E.Bundža pārkāpumu Baltijas čempionata autošosejas sacensībās Pernavā š.g. 20.-

22. augustā, kur LAF sportistam E. Bundzim, komisāru nozīmētajā pārbaudē tika konstatēta 

1,6 prommiles alkohola izelpā. Mērījumu pēc komisāru rīkojuma veica sacensību 

dalībnieku tiesnesis M. Baumanis.   

Par šo pārkāpumu š.g. 21. augustā, sacensību komisāri pieņēma lēmumu par sportista 

tūlītēju izslēgšanu no sacensībām un 2000 EUR naudas soda piešķiršanu,  kā  arī infomēt 

LAF par papildus soda piešķiršanu (pielikumā  komisaru lēmums un dalībnieku tiesneša M. 

Baumaņa ziņojums no š.g. 21.augusta).  

LAF Šosejas komisija, savā komisijas sēdē š.g. 29. augustā, izskatotot šo jautājumu, nolēma 

virzīt LAF prezidijam lēmuma projektu par  sportista  E. Bundža diskvalifikāciju līdz  

31.12.2022. , pamatojot savu viedokli, ka minētais pārkāpums ir klasificējams kā ļoti smags 

sportista sportiskās ētikas pārkāpums.  

LAF Prezidijs izskatot iesniegtos dokumentus  un uzklausot sportista E.Bundža un viņa 

aizstāvja I.Kazāka  argumentus savā sanāksmē š.g. 22.septembrī, saskaņā ar LAF Kodeksa 

10.2. punktu, un par 10.1. punkta pārkāpumu:  

 “- par negodīgu nesportisku un neētisku rīcibu laikā, kas uzskatāma par necienīgu pret 

autosporta sabiedrību”,  

ņemot vērā apstākļus un pārkāpuma būtību, kā arī pamatojoties uz FIA starptaustiskā sporta 

kodeksa C pielikuma punktā 4.2.1. minēto,  

“...sportistam ir jāpiemēro automātiska diskvalifikācija no sacensībām, 2000EUR naudas 

sods  un papildus piemērojamais sods ir diskvalifikācija uz trim mēnešiem”, 



 
 

 nolēma sekojošo: 

- sodīt LAF sportistu E.Bundzi (licences Nr. EB05110LV21) no 01.10.2021  līdz 

31.12.2022 ar diskvalifikāciju, kur no 1.10.2021. līdz 31.12.2021 ir pilna sportista 

diskvalifikācija visos autosporta veidos, un no 1.01.2022. līdz 31.12.2022. sportista 

nosacītā diskvalifikācija 

 

Balsojums:  

PAR  10 - J.Naglis, G.Kosojs, L.Medne, V.Brutāns, E. Kalve, K.Vīdušs, E.Berķe, R.Lilienšteins, 

R.Kisiels. J.Krastiņš 

PRET – 0 

ATTURAS –  1(J.Ducmanis)  

BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS – 1  (A.Zvingēvics) 

LAF Prezidijs atgādina, ka: 

- Ja nosacītas diskvalifikācijas termiņā tiek izdarīts jauns vai atkārtots sportiskās 

ētikas pārkāpums, diskvalifikācija stājas spēkā ar pēdējā pārkāpuma konstatēšanas 

brīdi un uz to attiecas visi nosacījumi par diskvalifikāciju, turklāt šis noteikums ir 

spēkā arī, ja pārkāpumi izdarīti dažādos sporta veidos (LAF Kodeksa 

10.21.punkts); 

- Sportists ir informēts par tiesībam šo lēmumu apstrīdēt LAF Apelācijas tiesā , LAF 

Kodeksā noteiktajā kārtībā. 


