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I SKYRIUS. BENDRIEJI NUOSTATAI

1 straipsnis. Kodekso paskirtis
1. Lietuvos čiuožimo federacijos (toliau – LČF) Etikos ir drausmės kodekso paskirtis – remtis
garbingomis čiuožimo, ir su juo susijusios veiklos, elgesio nuostatomis, pripažinti bei
puoselėti čiuožimo, kaip sporto šakos ir garbingą varžymosi įvaizdį, nustatyti atsakomybę
už šio kodekso ir kitų aktų nuostatų pažeidimus.
2. LČF Etikos ir drausmės kodeksas yra paremtas jau susiformavusiais nacionalinio bei
tarptautinio sporto elgesio etikos principais kituose teiės aktuose: Europos Tarybos
patvirtintu Sporto etikos kodeksu, Tarptautinės čiuožimo sąjungos (toliau – ISU) etikos
kodeksu sportininkams bei treneriams, Pasaulio antidopingo taisyklėmis ir kitais su tuo
susijusiais dokumentais.
3. LČF Etikos ir drausmės kodeksas nustato nuobaudas ar įspėjimus, kuriais gali būti taikomos
kodekse nustatytos sankcijos.
4. LČF Etikos ir drausmės kodeksas nustato LČF drausminių organų sudarymo tvarką, jų
kompetetingumą ir taisykles, kuriomis remiasi LČF valdyba priimdama sprendimus ar
sankcijas.

II SKYRIUS. SĄVOKOS

2 straipsnis. Sąvokos ir apibrėžimai.
1. LČF Etikos ir drausmės kodekse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai reiškia:
1.1. Dalyviai – LČF Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys,
nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, religinių įsitikinimų, orientacijos,
teisinio statuso ir kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, savybių;
1.2. Drausminiai pažeidimai – asmens veika, kuri prieštarauja sąžiningo, sportiško bei
garbingo elgesio principams ir taisyklėms, Drausmės pažeidimai taip pat gali būti
neigiama asmeninė veikla, už kurią gali būti taikomos Etikos ir drausmės kodekse
numatytos sankcijos, nurodytos šio kodekso IV skyriaus 6 straipsnyje;
1.3. LR – Lietuvos Respublika;
1.4. LČF – Lietuvos čiuožimo federacija;
1.5. TV – tarptautinės varžybos;
1.6. ISU – Tarptautinė Čiuožimo sąjunga (ang. International Skating Union);
1.7. LČF nariai – LČF klubai nariai, kurių sportininkai atstovauja LČF rinktinę TV.

1.8.

LČF įstatai – pagal LR įstatymus patvirtinti ir registrų centre įregistruoti LČF įstatai su
visais pakeitimais;
1.9. LČF valdymo organai – LČF įstatuose nurodyti asmenys, turintys kompetenciją
priimti tam tikrus sprendimus;
1.10. LČF administracija – LČF įstatuose nurodyti LČF veiklos valdymo organai, kurie pagal
kompetencijas yra įgalioti vykdyti administracines funkcijas;
1.11. Oficialūs varžybų asmenys – vyriausiasis varžybų teisėjas, teisėjai, techninė brigade,
asmenys prižiūrintys varžybų saugumą, varžybų organizacinis komitetas, taip pat kiti
asmenys, kurie vykdo varžybų organizavimo kontrolę;
1.12. Sportininkas – fizinis asmuo, kuris atstovauja LČF nacionalinėse bei tarptautinėse
varžybose;
2. LČF Etikos ir drausmės kodekse neaptartos sąvokos ir apibrėžimai suprantami taip, kaip jie
yra apibrėžti kituose LČF dokumentuose, LR teisės aktuose, LČF dokumentuose.

III SKYRIUS. KODEKSO TAIKYMO NUSOTATOS
3 straipsnis. Asmenys, kuriems taikomos kodekso nuostatos.

1. LČF Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai ir juridiniai
asmenys:
1.1. LČF administracija ir kiti įgaliojimus turintys asmenys;
1.2. LČF nariai;
1.3. LČF narių darbuotojai;
1.4. Sportininkai;
1.5. Treneriai;
1.6. LČF varžybų teisėjai bei techninė brigada;
1.7. LČF veiklos teritorijoje veikiantys ir dailųjį čiuožimą propaguojantys fiziniai bei
juridiniai asmenys;
1.8. Kiti asmenys, kurie susiję su varžybomis ar jų dalyviais.
4 straipsnis. Kodekso taikymas
1. LČF Etikos ir drausmės kodeksas taikomas kiekvienose varžybose, įskaitant ir laikotarpį Iki
varžybų ir Po varžybų, taip pat ir visais kitais atvėjais, kai yra pažeidžiamas LČF Etikos ir
drausmės kodeksas, moralės normos, varžybų organizatorių ar kitų ISU valdymo organų
priimtų reikalavimų ir taisyklių.

5 straipsnis. Kodekso ir kitų aktų, numatančių atsakomybę už drausmės pažeidimus, taikymas.
1. Jeigu LČF Etikos ir drausmės kodekse nėra numatytų sankcijų už tą patį drausmės pažeidimą,
gali būti taikomo ir kitos – LČF įstatuose ir varžybas reglamentuojančiuose dokumentuose,
ISU dokumentuose, Pasauliniame etikos ir antidopingo kodeksuose nurodytos sankcijos,
kurios skiriamos pagal atitinkamuose dokumentuose reglamentuojamą sankcijų taikymo
tvarką.

IV SKYRIUS. SANKCIJOS.

6 straipsnis. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai.
1. Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms paklusti turi visi juridiniai ir fiziniai
asmenys, nurodyti kodekso 3 punkte. Asmenims gali būti taikomos šios sankcijos:
1.1. Įspėjimas;
1.2. Diskvalifikacija;
1.3. Prizų, titulų, premijų ir pan. atėmimas;
1.4. Draudimas dalyvauti su dailiuoju čiuožimu susijusioje veikloje.

V SKYRIUS. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS

7 straipsnis. Bendrosios etikos normos.
1. Asmenys, kurie nurodyti kodekso 3 straipsnyje, atsako už dailiojo čiuožimo vystymą bei
populiarinimą Lietuvoje, siekti apsaugoti Lietuvos dailiojo čiuožimo įvaizdį nuo pavojaus ar
neigiamos įtakos, kuri kyla nuo amoralių, neetiškų veiklos metodų ar užsiėmimų.
2. Šiuo kodeksu siekiama užtikrinti, kad dailiojo čiuožimo varžybos būtų vykdomos garbingai,
o ši sporto šaka būtų administruojama laikantis etikos, sąžiningumo, skaidrumo,
garbingumo, profesionalumo, demokratiškumo bei garbingos konkurencijos normų ribose.
3. Kodekse pabrėžiama, jog kiekvienas asmuo turi teisę į tarpusavio pagarbą bei kiekvieno
žmogaus orumą, kurie yra neatsiejami nuo LČF Etikos ir drausmės kodekso.
4. Garbinga konkurencija apibrėžiama ne tik, kaip varžymasis pagal tam tikras taisykles.
Garbinga konkurencija apima dopingo, apgaulės, smurto, seksualinio priekabiavimo

nebūvimą. Taip siekiama dailųjį čiuožimą skleisti kaip etišką, sąžiningą bei aukštas moralės
normas propaguojančią sporto šaką.
5. LČF netoleruoja diskriminacijos dėl rasės, orientacijos, lyties, religijos bei politinių
įsitikinimų.
6. LČF netoleruoja jokio fizinio ar psihologinio smurto.
7. Kodekse numatoma, jog kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys turi vadovautis orumo ir
sąžiningumo principais, neskleisti melagingos informacijos.
8. Kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys neturi vadovautis asmeniniais interesų konfliktais,
kurie gali trukdyti atlikti savo pareigas skaidriai ir sąžiningai.
9. LČF įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą.
10. LČF įsipareigoja užtikrinti varžybų dalyvių saugumą, medicininę priežiūrą, kuri reikalinga
varžybose ar kituose renginiuose.

VI SKYRIUS. DRAUSMINIAI ORGANAI.

8 straipsnis. LČF Drausminiai organai ir jų paskirtis.

1. Drausminiai organai – LČF Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo, varžybų vyr. teisėjas,
išskirtiniais atvėjais drausminį organą sudaro valdybos nariai ir/ar kiti oficialūs asmenys,
LČF valdyba pažeidimus nagrinėja posėdžiuose:
1.1. Posėdžiai yra laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja daugiau nei pusė valdybos narių.
2. LČF valdyba, nagrinėdama Drausmės pažeidimo bylą ir priimdama sprendimus privalo
vadovautis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principų nusotatomis.

VII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

9 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimas.
1. LČF Etikos ir drausmės kodeksas taikomas dėl įvykių ar pažeidimų, kurie buvo padaryti po
LČF Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimo momento

