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LaMSF Disciplinārās un Arbitrāžas (DAK) komisijas sēdes 

protokols  Nr.4 

 

Rīga                                                                              2014.gada 14.maijā 

 

Piedalījās (ar balsstiesībām): 

A.Šteinbergs – DAK komisijas vadītājs 

                             G. Blūms – DAK komisijas loceklis 

                             Ņ.Birjukova – DAK komisijas sekretāre 

(pieaicinātie bez balsstiesībām): 

K.Kuļikovs, LaMSF ģenerālsekretārs 

Dz.Baltais, Latvijas čempionāta supermoto 2.posma galvenais 

tiesnesis 

 

Dienas kārtība 

                               

1. Dz. Baltā iesniegums par pēc sacensību incidentu starp sportistiem A.Orehovu (MFR) 

un L.Cornish, 

2. Dz. Baltā iesniegums par sportista A.Pāruma rīcību apbalvošanas ceremonijā. 

 

Komisijā tika iesniegti šādi dokumenti: 

1. Abu sportistu iesniegumi, 

2. Latvijas čempionāta supermoto 2.posma paziņojumi Nr.1., 2., un 3 no galvenā 

tiesneša Dz.Baltā, 

3. Latvijas čempionāta supermoto 2.posma rezultāti. 

 

I. Pirmais darba kārtības jautājums: 

1. Komisija uzklausīja Dz.Baltā paskaidrojumu par radušos situāciju 2.brauciena 

laikā, par sportista A. Orehova rīcību, kad viņš izraisīja kautiņu ar sportistu 

L.Cornish pēc sacensībām, kurā iesaistījās arī abu pušu pavadošās personas. Lai 
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pārtrauktu šo incidentu tika izsaukta policija. Šāda uzvedība ir pretrunā ar LaMSF 

Ētikas kodeksu un vispārēju ētiku.  

2. Apspriežot un izanalizējot Dz.Baltā ziņojumus un radušos situāciju, DAK komisja 

nolemj: 

2.1. Protestu izskatīšanas procedūru veikt saskaņā ar LaMSF 

Disciplinārā un Arbitrāžas kodeksu.  

2.2. Saskaņā ar LaMSF Disciplinārā un Arbitrāžas kodeksa punktu 

2.3. un LaMSF Ētikas kodeksa punktiem 4., 7., 11. un 13, par kaušanos 

izraisīšanu: 

2.3.1. sportistu Alekseju Orehovu (MFR) sodīt ar naudas sodu 

EUR 220.00 apmērā; 

2.3.2. sportistu Alekeju Orehovu (MFR) diskvalificēt uz 9 

mēnešiem, sākot ar 2014.gada 3.maiju (līdz 03.01.2015.), 

tādejādi  Alekejam Orehovam (MFR) neļaujot piedalīties 

LaMSF pasākumos; 

2.3.3. par DAK pieņemtajiem lēmumiem informēt sportistu 

A.Orehovu personīgi, MFR, ACU un pārējās AE BMA 

federācijas zināšanai. 

 

II. Otrais dienas kārtības jautājums: 

Izskatot LaMSF sportista Ata Pāruma rīcību, ierodoties uz Latvijas čempionāta 

supermoto 2.posma apbalvošanas ceremoniju nacistiskās  (fašistiskās) Vācijas oficiera 

formas tērpā ar fašistisko atribūtiku, kas  pārkāpj LR likumdošanu un vispārējus  ētikas 

principus,  DAK komisija nolemj: 

II.1. Saskaņā ar Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības 

likuma 4.1 pantu, Krimināllikuma 78.pantu, LaMSF Ētikas kodeksa 

punktiem 2., 12. un 13., LaMSF statūtu III nodaļas punktu 3., par 

rīcību, kas grauj Latvijas un LaMSF starptautisko tēlu un kaitē 

LaMSF interesēm sportistu Ati Pārumu diskvalificēt uz 1 (vienu) 

mēnesi no 04.05.2014. līdz 03.06.2014. 
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II.2. Izteikt personīgu brīdinājumu sportistam Ingum Bērziņam par 

neētisku uzvedību, atbalstot Ata Pāruma rīcību.  

 

 

Paraksti:     A.Šteinbergs  

                  G.Blūms 

                  N.Birjukova 

 


