
Apstiprināts Latvijas Frisbija federācijas 
valdes sēdē 06.07.2011. 

Protokols Nr. 6 

SACENSĪBU DISCIPLINĀRĀS KOMISIJAS 

REGLAMENTS 

1. Pilnvaru darbības sfēra 
1.1. Sacensību disciplinārā komisija (turpmāk tekstā – komisija) atbild par ar 

konkrētajām sacensībām saistīto konfliktsituāciju risināšanu un sodu 
piemērošanu par sacensību noteikumu, nolikuma un sabiedrībā pieņemto 
morāles normu neievērošanu. 

1.2. Jautājumus, kas ir ārpus komisijas darbības sfēras, izskata Latvijas Frisbija 
federācijas (turpmāk tekstā – LFF) valde. 

2. Pilnvaru darbības laiks 
2.1. Sacensību disciplinārā komisija tiesīga darboties no sacensību sākuma (tai 

skaitā ierašanās sacensību vietā pirms spēļu sākuma) līdz sacensību 
beigām. 

2.2. Jautājumus, kas aktualizēti pirms vai pēc sacensībām, izskata LFF valde. 

3. Komisijas sastāvs 
3.1. Komisija sastāv no trim personām: 

3.1.1. sacensību direktora, 
3.1.2. sacensības organizējošā kluba prezidenta (viena sabraukuma 

sacensībās) vai sabraukuma koordinatora (vairāku sabraukumu 
sacensībās), 

3.1.3. LFF prezidenta. 
3.2. Ja kāds no komisijas locekļiem ir tieši saistīts ar izskatāmo jautājumu vai 

nevar piedalīties jautājuma izskatīšanā, tad to prioritārā secībā aizstāj: 
3.2.1. LFF viceprezidents, 
3.2.2. LFF valdes deleģēts LFF valdes loceklis. 

3.3. Ja nav iespējams izveidot komisiju iepriekš aprakstītajā kārtībā, tad augstākā 
lēmējinstitūcija ir sacensību komandu pārstāvju kopsapulce, ko vada 
sacensību direktors. 

4. Jautājumu izskatīšana 
4.1. Jautājumu var iesniegt izskatīšanai komisijā uzreiz pēc konfliktsituācijas, bet 

ne vēlāk kā nākošajā dienā. 
4.2. Jautājumi tiek izskatīti pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā: 

4.2.1. 6h pēc jautājuma paziņošanas sacensību direktoram (viena 
sabraukuma sacensībās); 
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4.2.2. 3 dienas pēc jautājuma paziņošanas sacensību direktoram (vairāku 
sabraukumu sacensībās). 

4.3. Lēmums tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu. 
4.3.1. Neizšķirta gadījumā izšķirošā balss ir sacensību direktoram. 

4.4. Komisijas lēmumu 7 dienu laikā pēc tā paziņošanas iespējams pārsūdzēt 
izskatīšanai LFF valdē. LFF valde to izskata tuvākajā valdes sēdē, ne vēlāk 
kā mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas. 

5. Sodu piemērošana 
5.1. Par sacensību noteikumu, nolikuma un sabiedrībā pieņemto morāles normu 

neievērošanu spēlētāji var tikt sodīti ar: 
5.1.1. brīdinājumu, kurā norāda atkārtota pārkāpuma gadījumā piemērojamā 

soda apmēru (tai skaitā naudas soda apmēru); 
5.1.2. naudas sodu, kura apmēru nosaka: 

5.1.2.1. punktā 5.1.1. atrunātajā kārtībā vai 
5.1.2.2. zaudējuma segšanai nepieciešamo līdzekļu plus 25% apmērā; 

5.1.3. spēļu diskvalifikāciju; 
5.1.4. sacensību diskvalifikāciju. 

5.2. Par sacensību noteikumu, nolikuma un sabiedrībā pieņemto morāles normu 
neievērošanu, kā arī par nespēju nodrošināt savas komandas spēlētāja soda 
izpildi komanda var tikt sodīta ar: 

5.2.1. brīdinājumu, kurā norāda atkārtota pārkāpuma gadījumā piemērojamā 
soda apmēru (tai skaitā naudas soda apmēru); 

5.2.2. naudas sodu, kura apmēru nosaka: 
5.2.2.1. punktā 5.2.1. atrunātajā kārtībā vai 
5.2.2.2. zaudējuma segšanai nepieciešamo līdzekļu plus 50% apmērā; 

5.2.3.  spēļu diskvalifikāciju; 
5.2.4. sacensību diskvalifikāciju. 

5.3. Komandai uzliktais naudas sods ir saistošs komandu pārstāvošajam frisbija 
klubam. 

5.3.1. Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad naudas sods ir 
saistošs visiem komandas sastāvā pieteiktajiem spēlētājiem. 


