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IZRAKSTS
Gulbenē 2014.gada 15.novembrī / Nr.03/2014
Latvijas pauerliftinga federācijas
disciplinārās komisijas sēdes lēmums
Latvijas pauerliftinga federācijas (turpmāk - LPF) disciplinārā komisija (turpmāk – DK)
šādā sastāvā: DK vadītājs Igors Semjonovs, DK locekļi – Gints Reinholds un Andrejs
Rožlapa, par antidopinga noteikumu pārkāpšanu uzskatāmā persona – individuāli
startējošais atlēts Austris Šaicāns, personas kods [..], sēdē nepiedalās,
a) ievērojot Starptautiskās Pauerliftinga federācijas (turpmāk - IPF) antidopinga
noteikumos ietvertos augstos izvirzītos mērķus cīņā pret aizliegto preparātu lietošanu,
tostarp, izvirzīto mērķi censties saglabāt to, kas uzskatāms par nesaraujami saistītu ar sporta
vērtībām, kas vispārpieņemti tiek uzskatītas par „sportiskajam garam atbilstošām”, ir
olimpiskās kustības būtība un tiek raksturota ar daudzām vērtībām,
b) LPF statūtos un LPF DK nolikumā noteikto tiesību un pienākumu apjomu, kas LPF
uzliek pienākumu ievērot ne tikai nacionālajās tiesībās ietverto normatīvo regulējumu un
citus LPF saistošus aktus, bet ievērot arī IPF izstrādātos, pieņemtos un spēkā esošos
noteikumus, kas reglamentē dopinga kontroles nozari,
atklātā sēdē izskatīja antidopinga noteikumu pārkāpumu un konstatēja
(1) Latvijas Sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas (turpmāk - LSMC ADN)
pārstāvis 2014.gada 26.aprīlī Valmierā notikušajā Latvijas Kausa pauerliftinga 6.posmā –
Vidzemes čempionātā trīscīņā - pieprasīja Austrim Šaicānam (turpmāk arī - atlēts) nodot
urīna paraugu dopinga kontroles analīzei. Atbilstoši aizpildītajai dopinga kontroles anketai,
Austris Šaicāns atteicās nodot urīna paraugu dopinga kontroles analīzei, pašrocīgi
uzrakstot, ka atsakās nodot dopinga kontroli, ko attiecīgi arī apliecināja ar savu
personīgo parakstu.
(2) LPF ir saņēmusi Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk - VSMC) 2014.gada
16.maija paziņojumu Nr.4-1/199 par antidopinga komitejas lēmumu, kurā norādīts, ka
atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.820 “Dopinga kontroles
kārtības” 41.punktam, VSMC nosūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Antidopinga
komitejas 2014.gada 10.maija sēdes Nr.5 lēmumu Nr.1. Minētajam paziņojumam pievienoti
Antidopinga komitejas 2014.gada 10.maija sēdes Nr.5 lēmums, Dopinga kontroles anketas
kopija par 2014.gada 26.aprīlī veikto uzaicinājumu Austrim Šaicānam un saņemto atteikumu
un dopinga kontroliera atskaiti.
VSMC Antidopinga komitejas 2014.gada 10.maija lēmumā Nr.5 par atzinumu par
antidopinga noteikumu pārkāpumu cita starpā tiek norādīts, ka atlēts atteicies nodot urīna
paraugu dopinga kontroles analīzei un tādējādi komiteja atzīst, ka Austris Šaicāns ir veicis
antidopinga noteikumu pārkāpumu. VSMC uzdevusi LPF piemērot sankcijas par
antidopinga noteikuma pārkāpumu saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksu, tostarp,
automātiski anulējot individuālo rezultātu.
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(3) LPF DK, izvērtējot tās rīcībā esošos rakstveida pierādījumus, 2014.gada 26.aprīļa
dopinga kontroles anketu, 2014.gada 26.aprīļa dopinga kontroliera atskaiti, VSMC
Antidopinga komitejas 2014.gada 10.maija lēmumu Nr.5 – atzinumu par antidopinga
noteikumu pārkāpumu, atzīst, ka Austris Šaicāns ir vainojams antidopinga noteikumu
pārkāpumā.
Saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksa 10.3.1.punktu par atteikšanos ierasties uz
paraugu ievākšanu vai neierašanos uz to nosaka diskvalifikāciju uz diviem (2) gadiem.
Izskatāmajā lietā nav strīda par to, ka atlēts ir atteicies no paraugu ievākšanas. Turklāt
iepriekš minētā Pasaules Antidopinga kodeksa norma pēc savas būtības ir imperatīva.
Tāpēc LPF DK attiecīgās normas noteikto piemērošanas tvērumu nevar sašaurināt vai arī
mīkstināt savus secinājumus un nosakāmo sankciju. Attiecīgi tā kā LPF DK ir atzinusi, ka
Austris Šaicāns ir pārkāpis Pasaules Antidopinga noteikumus, LPF DK piemēro Pasaules
Antidopinga kodeksa 10.3.1.punktā noteikto sankciju.
(4) Saskaņā ar VSMC Antidopinga komitejas 2014.gada 10.maija sēdes lēmumu
Nr.5., pamatojoties uz Pasaules Antidopinga kodeksa p.9. un p.10.3., 10.3.1., Starptautiskās
Pauerliftinga federācijas (turpmāk – IPF) Antidopinga noteikumu p.9., p.10.2., 10.10.1.,
10.10.2., 10.12., kā arī pamatojoties uz LPF nolikuma Nr.15 (10/02) „Par LPF disciplināro
komisiju” pielikuma Nr.1. p.1.1. un 1.5., LPF nolikuma Nr.07.(11/01) „Par Valsts rekordu
reģistrācijas kārtību” p.5. un LPF nolikuma Nr.04 (07/02) „Par sporta kvalifikācijas normām
un to piešķiršanu” p.17.
LPF DK nolēma
1) Atzīt Austri Šaicānu, personas kods [..], par vainīgu Pasaules Antidopinga kodeksa
noteikumu pārkāpumā. Anulēt Austra Šaicāna izcīnīto 1.vietu open grupā 2014.gada
26.aprīlī notikušajā Latvijas Kausa izcīņas 6.posmā – Vidzemes čempionātā trīscīņā. Uzdot
Austrim Šaicānam par pienākumu atgriezt izcīnīto medaļu un diplomu 10 dienu laikā no
lēmuma izsniegšanas Latvijas pauerliftinga federācijā Rīgas ielā 91, Valmierā, LV-4201.
Diskvalificēt Austri Šaicānu uz 2 (diviem) gadiem. Diskvalifikācijas sākums – 2014.gada
26.aprīlis, diskvalifikācijas beigas – 2016.gada 26.aprīlis. Piespriest Austrim Šaicānam
naudas sodu EUR 1500, kas samaksājams bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz LPF
bankas kontu Nr.LV58UNLA 0008000700508, kas atrodas akciju sabiedrība “SEB banka”, 3
mēnešu laikā no tā izrakstīšanas brīža. Anulēt Austrim Šaicānam piešķirto Latvijas sporta
meistara kvalifikācijas normu, uzdot ISK 10 dienu laikā veikt izmaiņas LPF starptautiskās
klases sporta meistaru, Latvijas sporta meistaru un sporta meistara kandidātu reģistrā.
Informēt Austri Šaicānu, ka diskvalifikācijas laikā viņam liegts piedalīties IPF un LPF sporta
klubu organizētajos treniņos, pildīt instruktora, trenera asistenta, sacensību vai LPF
amatpersonas pienākumus, būt par komandas pārstāvi, saņemt jebkādu atbalstu no LPF.
Jebkuram sportistam, kurš saņems palīdzību no diskvalificētā sportista, var tikt piemērota
sešu mēnešu diskvalifikācija no pārkāpuma izdarīšanas brīža.
3) Uzdot LPF interneta vietnes administratoram Mārtiņam Krūzem a) 10 dienu laikā no
lēmuma sastādīšanas veikt izmaiņas Latvijas Kausa izcīņas 6.posma – Vidzemes
čempionāta trīscīņā sacensību protokolā, b) 10 dienu laikā no lēmuma sastādīšanas publicēt
šo lēmumu vietnē www.powerliftings.lv.
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4) Uzdot LPF DK sekretāram Gintam Reinholdam sagatavot un nosūtīt lēmuma norakstu
Austrim Šaicānam, Latvijas Sporta Federāciju padomei un LSMC ADN, lēmuma norakstu –
tulkojumu angļu valodā Starptautiskajai Pauerliftinga Federācijai (IPF) 10 dienu laikā.

Lēmums var tikt pārsūdzēts Latvijas Sporta Federāciju Padomes strīdu
izskatīšanas komisijā.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, 2014.gada 15.novembrī.
Lēmums sastādīts 2014.gada 15.novembrī.
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IZRAKSTS PAREIZS
Latvijas pauerliftinga federācijas
Disciplinārās komisijas sekretārs
Rīgā 2014.gada 19.novembrī
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