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Lēmums 

Nr.SK01- LHF12 

Datēts 02.01.2023 

 

Par Aleksandr Patsykailik Nr.23 HK Ogre/HYDROX spēlē Nr.LHF12 izdarītā pārkāpuma saistībā 

piemērojamo disciplinārsodu. 

 

Pamatojoties uz: 

• Latvijas 2022/2023. gada čempionāta NOLIKUMU; 

• Latvijas handbola federācijas sacensību komisijas nolikumu; 

• LHF ģenerālsekretāres L.Bīriņas lēmumu par sacensību komisiju Nr.22/77; 

• LHF Soda sankciju reglamentu, 

 
LHF Sacensību komisija (turpmāk tekstā arī SK) ir izskatījusi HK Ogre/HYDROX spēlētāja 

Aleksandr Patsykailik Nr.23 izdarīto pārkāpumu LHF12 spēlē pret Oskaru Pāvilu par ko piešķirta tiešā 

diskvalifikācija, kas kvalificējama atbilstoši Handbola noteikumu 8.5 a, b, c punktiem. 

Pārbaudot spēles incidenta video ierakstu1, SK komisija atzīst, ka diskvalificētā HK 

Ogre/HYDROX spēlētāja Aleksandr Patsykailik Nr.23 pārkāpums vērtējams kā pārkāpumu virkne, kas 

sastāv no: 

1. rīcība, kas apdraud cita spēlētāja veselību (noteikumu 8.5 a, b, c punkti) un; 

2. rīcība, kas robežojas ar īpaši neapdomīgu, īpaši bīstamu, apzinātu vai ļaunprātīgu darbību, kas 

nekādā veidā nav saistīta ar spēles situāciju (noteikumu 8.6. b punkts). 

 

Izvērtējot soda apmēru, tieši pārkāpuma virknes otrā daļa - rīcība, kas robežojas ar īpaši 

neapdomīgu, īpaši bīstamu, apzinātu vai ļaunprātīgu darbību, kas nekādā veidā nav saistīta ar spēles 

situāciju ir atzīstama par sodāmu. 

 

 Sacensību komisija apspriežot diskvalificētajam HK Ogre/HYDROX spēlētājam Aleksandr 

Patsykailik Nr.23 piemērojamo soda apmēru  

nolēma: 

1. Piemērot HK Ogre/HYDROX nauda sodu 50,- EUR apmērā; 

2. Piespriest vienas spēles diskvalifikāciju HK Ogre/HYDROX spēlētājam Aleksandr Patsykailik 

Nr.23. Diskvalifikācija attiecas uz spēli Nr.LHF74; 

 

Izraksts no Latvijas 2022/2023. gada čempionāta NOLIKUMA: 
9.5. Visas noteiktās soda naudas komandām jāsamaksā līdz nākamajai komandas spēlei, bet ne vēlāk kā 7 

dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja saistības netiek nokārtotas, komanda nedrīkst piedalīties 

spēlēs līdz brīdim, kamēr ir nomaksāta soda nauda, un katrā šādā spēlē komandai tiek piešķirts zaudējums ar 

0:10. 

 

Izmantotie resursi: 
1. Izraksts no IHF handbola noteikumiem latviešu valodā2; 

1. Spēles momenta video sižets1; 

 
Rekvizīti 

Saņēmējs: Biedrība "Latvijas Handbola federācija" 

Banka:  Swedbank 

Kods:  HABALV22 

Konta Nr.:  LV90HABA0551046085813 

Pamatojums Pamatojumā norādāms Lēmuma Nr. 

 

 
1 https://handball.lv/wp/wp-content/uploads/2022/12/LHF12-Vainode_Ogre-Hydrox.mp4 
2 https://handball.lv/wp/wp-content/uploads/2023/01/Izraksts-no-noteikumiem.pdf 


