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Lēmums 

Nr.SK14- LHF44 

Datēts 10.01.2023 

 

Par Egils Politers (treneris) ZRHK DOBELE/DSS spēlē Nr.LHF44 izdarītā pārkāpuma 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 ZRHK DOBELE/DSS trenera Egila 
Politera  izdarīto pārkāpumu – nesportiska rīcība LHF44 spēles 26 minūtes 11 sekundē par ko piešķirta 

tiešā diskvalifikācija. 

Pārbaudot spēles incidenta video ierakstu1, SK komisija konstatē, ka diskvalificētā ZRHK 

DOBELE/DSS trenera Egila Politera pārkāpums ir atkārtots pārkāpums par līdzīgu situāciju spēlē 

Nr.LHF16 – tas ir nesportisku uzvedību, kas sodāma progresīvi. Izskatāmajā gadījumā E.Politera rīcība 

kvalificējama kā tāda, kas robežojas ar “Īpaši nesportisku rīcību” un nekādā veidā nav savietojama ar 

"Fair Play" principiem, kas ietver cieņu un "....pozitīvu attieksmi pret visiem spēles dalībniekiem un 

skatītājiem.". 

Izvērtējot soda apmēru E.Politera rīcībai, ņemts vērā, ka tā ir atkārtota personas rīcība, kā arī ņemts 

vērā, ka E.Politers vada jauniešu komandu, kur tieši viņam ir jābūt uzvedības paraugam. 

Sacensību komisija apspriežot diskvalificētā ZRHK DOBELE/DSS trenera E.Politeram rīcību 

nolēma: 

1. Piemērot E.Politeram vienas spēles diskvalifikāciju. Diskvalifikācija attiecas uz spēli Nr.LHF69; 

2. Piemērot ZRHK DOBELE/DSS nauda sodu 25,- EUR apmērā; 

 
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. 

 

Noteikumu 16:8.punkts. 

Diskvalificētajai …. amatpersonai nav atļauts sazināties ar komandu. 

Vadlīnijas 

Diskvalificētā persona spēles vietā nedrīkst sazināties ar savu komandu. (Tas attiecas uz posmu pirms spēles un 

arī spēles laikā) 

Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā, pēc spēles, tiesneši sniedz rakstveida ziņojumu. 
 

Izmantotie resursi: 

1. Izraksts no IHF handbola noteikumiem latviešu valodā2; 

2. 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/2023/01/14-LHF44-HK-A_S_ZRHK-Dobele_DSS-301222-RC-

Politers.mp4 
2 https://handball.lv/wp/wp-content/uploads/2023/01/Izraksts-no-noteikumiem.pdf 


