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LHF sacensības komisijas ziņojums
Par Latvijas čempionāta aktualitātēm,
Informējam, ka šodien 6.oktobrī notika LHF sacensību komisijas sēde, kurā tika
izskatīti divi jautājumi – lemts par MSĢ sporta zāles atbilstība Latvijas čempionāta spēļu
organizēšanai un vērtēta Latvijas čempionāta dalībnieku(treneru, spēlētāju, tiesnešu,
delegātu) savstarpējās komunikācijas un uzvedības atbilstība vispārpieņemtajām
normām. Pēc faktu un attiecīgo dokumentu(tiesneša E. Žabko iesniegums) izvērtēšanas
tika nolemts:
• Uz nenoteiktu laiku diskvalificēt MSĢ sporta zāli Latvijas čempionāta spēļu
organizēšanai, kamēr netiks novērstas visas nepilnības. Nepieciešamās lietas, kas
jāsakārto – spēles rezultāta un laika tablo uzstādīšana, vārtu nostiprināšana,
maiņas zonas atbilstoša iekārtošana, uz spēles laukuma metāla plākšņu
nostiprināšana, mikrofona nodrošināšana informatora darba veikšanai, sporta
zāles centrālo durvju atvēršana skatītāju normālai iekļūšanai sporta kompleksā.
Saistībā ar šo visas paredzētās mājas spēles MSĢ/LAT-Hertz komanda turpmāk
aizvadīs pretinieku laukumā, un tas paredz, ka visi izdevumi, kuri būs saistīti ar
spēles organizēšanu jāsedz MSĢ/LAT-Hertz komandai. SynotTip virslīgas
paredzētā spēle starp MSĢ/LAT-Hertz un HK Ogre/Miandum komandām notiks
11.otobrī plkst.19:30 Ogrē. Tiklīdz visas nepilnības tiks novērstas LHF sacensību
komisija varēs lemt par atļauju komandai mājas spēles aizvadīt MSĢ sporta zālē;
• Tiesneša E. Žabko iesniegumā minēto informāciju pieņemt zināšanai, jo tajā bija
tikai informatīvs raksturs, kā arī atbildīgā par tiesnešiem I. Kazinieks ziņojumu
uztvert kā atgādinājumu visiem sacensību dalībniekiem, ka uzvedība un
komunikācija ir handbola spēles sastāvdaļa un tā tiek reglamentēta vadoties pēc
starptautiskajiem handbola spēles noteikumiem, Latvijas čempionāta nolikuma
un soda sankciju reglamenta;
• SynotTip virslīgas čempionāta spēles MSĢ/LAT-Hertz – Jūrmalas Sports laikā, kas
notika š.g. 4 oktobrī Murjāņos, tika konstatētas nepilnības(nebija tablo, vārti
nebija piestiprināti, maiņas zona nebija iekārtota, nebija mikrofons), kuras ir
pretrunā Latvijas čempionāta nolikumam(punkts 4.4.). Par šo pārkāpumu
MSĢ/LAT-Hertz komandai tiek piespriesta soda nauda 30,-Eur apmērā. Šajā spēlē
diskvalificēts tika Jūrmalas Sports komandas spēlētājs K. Naglis. Diskvalifikācija
traktēta pēc LHF soda sankciju reglamenta 1.2.punkta un Jūrmalas Sports
komandai piespriesta soda nauda 40,-Eur apmērā.
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