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Saskaņā ar Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) Valdes 4.februāra lēmumu Tiesnešu
kolēģija (TK) izskatīja burāšanas tiesneša Ojāra Rancāna 2010.gada 7.oktobra ziņojumu par
Andreja Bula nepieņemamo uzvedību sacensībās.
Izskatīšanā piedalījās trīs no pieciem augstākās kategorijas burāšanas sporta tiesnešiem.
Divi atvainojās par neierašanos uz TK sēdi slimības dēļ un savu viedokli atsūtīja rakstiski.

TK vienbalsīgi nolēma:
Izskatot O.Rancāna ziņojumu par A.Bula uzvedību, LZS TK aptaujāja lieciniekus un
klātesošos tiesnešus gan Pilsētas jahtkluba 2010.gada 3.oktobrī rīkotajā regatē, gan citās
sacensībās. Aptaujā noskaidrojās, ka A.Bula nesportiskā uzvedība ir rupjš uzvedības normu
pārkāpums, kas diskreditē burāšanas sportu un rada tam sliktu slavu. Visas viņa darbības ir
bijušas publiskas un to papildu izmeklēšana nav nepieciešama.
Izskatot ziņojumu par A.Bula uzvedību, nacionālajai autoritātei – Latvijas Zēģelētāju
savienībai jāvadās pēc BSN 69.2 noteikuma.
Atsevišķu TK locekļu viedoklis par A.Bula uzvedību bija šāds:
1. Kopš 2008.gada Baltic Open regates līdz O.Rancāna aprakstītajiem notikumiem A.Buls
ne reizi vien rīkojies līdzīgi. Tikai pēc A.Bula atvainošanās toreiz Baltic Open regatē netika
izskatīts jautājums par BSN 69.2 noteikuma piemērošanu. Nesportiska bija A.Bula rīcība
2008.gada sezonas slēgšanas regatē, kad viņš publiski apvainoja tiesnesi un tikai sacensību
sponsora lūguma dēļ BSN 69.2 noteikums netika piemērots. Lai savaldītu A.Bulu, 2010.gada
Latvijas čempionāta laikā Kuivižos galvenajam tiesnesim gandrīz vajadzēja izsaukt policiju.
Burāšanas prestiža labad būtu vēlams izskatīt gan šos, gan citus līdzīgus gadījumus, kas notikuši
publiski.
2. A.Buls ir rupji pārkāpis BSN 69.1 noteikumu. Galvenais tiesnesis pilnīgi pamatoti pēc
BSN 69.1(e) nosūtījis ziņojumu LZS Valdei. Domāju, ka LZS Valdei būtu jārīkojas pēc BSN
69.2(a) noteikuma: izskatīšana un varbūtēja soda piemērošana.
3. Demonstratīva izvairīšanās no apbalvošanas ir rupjš BSN 69. noteikuma pārkāpums,
turklāt, tas noticis publiski un šim faktam nav nepieciešami pierādījumi. Manuprāt, A.Buls būtu
sodāms ar liegumu piedalīties sacensībās vienu vai divus gadus.
4. Notikumi slēgšanas parādē var tikt izskatīti ka BSN 69.2 pārkāpums. Uz valdes sēdi
būtu lietderīgi uzaicināt A.Bulu.
5. Izskatot Pilsētas jahtkluba rīkotās regates galvenā tiesneša Ojāra Rancāna 2010.gada
7.oktobra ziņojumu par jahtas „Bering” kapteiņa nepiedienīgo uzvedību, LZS valdei būtu
jārīkojas saskaņā ar BSN 69.2(a) noteikumu.
Varbūtējos līdzīgas nesportiskas uzvedības gadījumos turpmāk, TK aicina reaģēt
nevilcinoties un uzsākt protesta procedūru nekavējoties, lai arī BSN pieļauj, ka to var uzsākt
vēlāk, kā šajā gadījumā rīkojās O.Rancāns.

Alberts Rozins,
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TK_Leem-1_17_02_11.doc, Lappuse 1 no 1

