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PREAMBULĖ
Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija (toliau – LSKF) turi atsakomybę saugoti ir skatinti
svarsčių kilnojimo sporto reputaciją. LSKF siekia apsaugoti svarsčių kilnojimo sportą nuo pavojaus
ar žalos, padarytos dėl neteisėtų, amoralių ar neetiškų veiklų. LSKF nori parodyti svarsčių kilnojimo
sportą, kuris skatina draugystę, solidarumą ir sąžiningą konkurenciją, be smurto. LSKF etikos
kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatos yra vykdomos savanoriškai ir nepriklausomai nuo įvairių
šalių civilinių ir baudžiamųjų įstatymų, nors ji stengiasi jų laikytis. Visi, kurie veikia LSKF vardu,
turi elgtis atsakingai atliekant priskirtas užduotis, išvengiant veiksmų, kurie gali sugadinti LSKF
reputaciją ir (arba) svarsčių kilnojimo sporto reputaciją. Kodekse aprašyti įsipareigojimai yra
asmeninio pobūdžio. Asmenys yra atsakingi už savo elgesį, o jų nesilaikymas yra pagrindas imtis
atitinkamų drausminių veiksmų. Esant rimtiems arba pakartotiniams nusikaltimams, jiems taikomos
griežtesnės nuobaudos.
1. PAGRINDINIAI PRINCIPAI
1.1. Pagrindiniai principai, kurie reglamentuoja visą LSKF veiklą ir sprendimus yra:
1.1.1. Skaidrumas, vientisumas, įskaitant kovą su korupcija ir kyšininkavimu, demokratija ir politinis
neutralumas sprendimų priėmimo procese ir LSKF valdymo procedūrose;
1.1.2. Pagarba sporto dvasiai, kuriai reikia abipusio supratimo su draugystės, solidarumo ir sąžiningos
konkurencijos dvasia;
1.1.3. Varžymosi apsauga nuo visų rūšių sukčiavimo ir manipuliavimo;
1.1.4. Pagarba žmogaus orumui, bet kokios rūšies nediskriminavimo pagrindai ir visų formų
priekabiavimo netoleravimas;
1.1.5. Atitiktis taikytiniems įstatymams ir taisyklėms (Europos Tarybos patvirtintu Sporto etikos
kodeksu, Pasauliniu antidopingo kodeksu, IUKL Etikos kodeksu, LSKF įstatais, LSKF varžybų ir
kitų renginių organizavimo saugumo taisyklėmis, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) Etikos
kodeksu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu ir / ar kitais teisės aktais (įskaitant ir antidopingo
reikalavimus, reikalavimus dėl brutalaus elgesio sporto varžybų metu, reikalavimus dėl
manipuliavimo sporto varžybomis, kt. teisės aktus).
2. TAIKYMAS
2.1. Šis kodeksas taikomas visiems išrinktiems ar paskirtiems LSKF vadovams, darbuotojams, LSKF
renginių organizavimo komitetams, savanoriams, sportininkams, treneriams, instruktoriams,
gydytojams, komandų darbuotojams ir t.t.
2.2. Asmenys ir organizacijos, paminėti 2.1 punkte turėtų suprasti jų užduotis, pareigų svarbą ir turi
žinoti jų atitinkamus įsipareigojimus ir atsakomybę. Jie įsipareigoja elgtis oriai. Jie negali
piktnaudžiauti savo padėtimi ir panaudoti savo funkcijas privačiais tikslais.
3. DRAUSMINIAI PAŽEIDIMAI
3.1. Etikos ir drausmės kodeksas nustato pažeidimus, už kuriuos taikomos Kodekse nustatytos
nuobaudos. Drausminiais pažeidimais gali būti:

3.1.1. taisyklių, sutarčių ar reikalavimų pažeidimai, oficialių varžybų nuostatų pažeidimai;
3.1.2. nesportiškas ir netinkamas elgesys;
3.1.3. sportininkų dopingo ir / ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, jeigu jos nepaskirtos gydymo
tikslais, vartojimas;
3.1.4. sportininkų, oficialių varžybų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir / ar buvimas apsvaigus
nuo alkoholio renginio, varžybų vykdymo teritorijoje;
3.1.5. neapykantos ir / ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas, chuliganiški ar agresyvūs
veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių, ir / ar gestų, ir / ar veiksmų naudojimas;
3.1.6. bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais
siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis;
3.1.7. tiesioginis ar netiesioginis atlygio ėmimas, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė paveikti
varžybų rezultatus ar eigą ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, siekiama
paveikti varžybų rezultatus ar eigą;
3.1.8. kitų dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose;
3.1.9. nevykdymas, atsisakymas vykdyti LSKF įstatų ar kitų dokumentų, oficialiai patvirtintų varžybų
nuostatų, reglamentų, nutarimų ar kitų tarptautinių sporto organizacijų patvirtintų taisyklių,
reglamentų, instrukcijų nuostatas;
3.1.10. bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai;
3.1.11. kiti veiksmai, darantys žąlą ar neigiamą poveikį asmeniui ar organizacijai.
4. PAŽEIDIMŲ ATITIKIMAS IR ATSKLEIDIMAS
4.1. Už LSKF Etikos kodekso ir jo turinio ir atitikties peržiūrą atsakinga LSKF Valdyba.
4.2. LSKF Valdyba reguliariai vertina visas veiklos sritis, kurioms taikomas Etikos kodeksas.
Veiksmai, prieštaraujantys Etikos kodeksui, turi būti nedelsiant ištaisyti, už juos taip pat gali būti
taikomos drausminės nuobaudos. Apie netinkamą elgesį ar LSKF etikos kodekso normų pažeidimą
pranešama LSKF valdyba. Kiekvienu tokiu atveju Valdyba per trumpiausią protingą terminą atlieka
pateiktų faktų tyrimą.
5. PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
5.1. LSKF Valdyba nustato sekančią pažeidimų nagrinėjimo tvarką:
5.1.1. Pranešimas apie galimą etikos pažeidimą turi būti pateiktas LSKF Valdybai el.paštu
rolandas.kubilius@svarstis.lt.
5.1.2. LSKF Valdyba svarsto pranešimą ir surenka papildomą informaciją, jei to reikia, ir
nusprendžia, ar pradėti tyrimą.
5.1.3. LSKF Valdyba kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia dėl tyrimo apimties ir formos. Tyrimas
turi būti sąžiningas, objektyvus ir kruopštus, užtikrinant kiekvienos šalies teises pateikti įrodymus ir
atsakyti į pateiktus kaltinimus.
5.1.4. Sprendimą priima LSKF Valdyba balsų dauguma.
5.1.5. Sprendimas skelbiamas LSKF interneto svetainėje. LSKF Valdyba yra atsakinga už sprendimo
vykdymą.
6. NUOBAUDOS
6.1. Drausminės nuobaudos gali būti taikomos ir joms paklusti privalo visi juridiniai ir fiziniai
asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 2.1 punkte. Gali būti taikomos šios sankcijos:
6.1.1. įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas
pažeidimas;diskvalifikacija – draudimas dalyvauti konkrečiose ar visose varžybose;
6.1.2. apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas – privalo grąžinti visus atitinkamame
sprendime nurodytus apdovanojimus, įskaitant gautas pinigines lėšas ir daiktus, turinčius simbolinę
reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias kiekvienu atveju nustato
atitinkamas, tokią sankciją skyręs, drausminis organas;
6.1.3. draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje, su svarsčių kilnojimo sportu susijusioje, veikloje
– draudimas tam tikram fiziniam asmeniui vykdyti tam tikrą ar bet kokią, su svarsčių kilnojimo sportu

susijusią veiklą (administracinę, sportinę, techninę ar bet kokią kitokią), esančią LSKF kompetencijos
ribose ir veiklos teritorijoje;
6.1.4. atsakomybė už dopingo preparatų vartojimą ir/arba dopingo kontrolės procedūrų pažeidimus antidopingo reikalavimų pažeidimas yra nagrinėjamas pagal Lietuvos ir tarptautinių antidopingo
taisyklių ir reikalavimus.
7. APELIACIJOS
7.1. LSKF Valdybos sprendimai gali būti apskųsti sporto arbitražo teismui (CAS) per 60 kalendorinių
dienų nuo jų priėmimo.
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