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LIETUVOS ČIUOŽIMO FEDERACIJOS
ORGANIZUOJAMŲ VARŽYBŲ
SAUGUMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Lietuvos čiuožimo federacija (toliau – LČF) sporto varžybų saugumo ir organizavimo taisyklės (toliau –
taisyklės) reglamentuoja dailiojo čiuožimo sporto varžybų organizavimo ir vykdymo reikalavimus, taip pat
saugumo užtikrinimo reikalavimus.
1.2. Taisyklės taikomos varžyboms, kuriuos organizuoja LČF ir/arba jos nariai, taip pat kitos organizacijos ir
juridiniai asmenys, kuriems LČF suteikia teisę organizuoti renginius.
1.3. Dailiojo čiuožimo varžybos yra organizuojamos ir vykdomos laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimais, dailiojo čiuožimo varžybų reikalavimais ir Tarptautinės čiuožimo federacijos (toliau – ISU)
taisyklėmis.
1.4. Varžybos vykdomos pagal varžybų nuostatus. Varžybų nuostatai turi būti parengiami konkrečioms
varžyboms. Varžybų nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako varžybų organizatorius.
1.5. Per sporto varžybas dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šiais sporto saugumo
reikalavimais.

2. Varžybų ir renginių vieta ir laikas
2.1. LČF varžybos gali būti vykdomos tik tose sporto bazėse, ledo aikštelėse, kuriose galima užtikrinti dalyvių
ir žiūrovų saugumą. Tamsiu paros metu varžybų vieta turi būti tinkamai apšviesta.
2.2. Varžybos gali būti vykdomos sporto bazėse, ledo aikštelėse, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su šių
objektų savininkais, valdytojais arba nuomotojais.
2.3. Dailiojo čiuožimo varžybų vieta ir sporto įranga turi atitikti saugumo sanitarijos, higienos, priešgaisrinius
ir kitus reikalavimus. Už šių reikalavimų vykdymą ir žalą, padarytą dėl tokių reikalavimų resilaikymo, atsako
sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas. Draudžiama naudoti sporto pratyboms, varžyboms sporto
įrangą ar statinius, neatitinkančius šių reikalavimų.
2.4. LČF varžybų laikas yra numatomas varžybų nuostatuose. LČF varžybos gali vykti nuo 8 iki 23 val.
(vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22 val.).
3. Reikalavimai varžybų organizatoriams
3.1. LČF gali iš anksto planuoti ketinamas varžybas ir apie jas paskelbti viešai.
3.2. LČF varžybas gali organizuoti tik tie asmenys, kuriems LČF suteikė tokią teisę. Tokie asmenys turi teisę,
o LČF nurodymu ir privalo visuose oficialiuose varžybų dokumentuose, o taip pat ir varžybų informacinėje
medžiagoje, spaudoje laudoti LČF simboliką.
3.3. Varžybų organizatoriai privalo įvertinti varžybų metu galimas realias grėsmes, ir, numatyti priemones
dalyvių (sportininkų, trenerių, teisėjų ir aptarnaujančio personalo), organizatorių bei žiūrovų saugumui
užtikrinti. Potencialiai pavojingus arba sunkiai prognozuojamus renginius privaloma organizuoti vietose,
kurias įmanoma tinkamai apriboti bei kontroliuoti.
3.4. Varžybų organizatoriai atsako už sportininkų ir žiūrovų saugumą varžybų metu. Per varžybas
čiuožėjams, žiūrovams ir kitiems varžybų dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų
saugumo reikalavimais. Jeigu čiuožėjai, žiūrovai, kiti varžybų dalyviai nesilaiko nustatytų saugumo
reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už patirtą ar kitiems sukeltą žalą neatsako.
3.5. LČF varžybų organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose naudojamo turto saugumą.
3.6. Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebūvimą ar
jų nepanaudojimą tenka varžybų organizatoriui. Pažeidus saugumo reikalavimus, organizatoriui taikomos
drausminės sankcijos.
3.7. Varžybų metų įvykus nelaimingam atsitikimui, turi būti sudaroma komisija šiam įvykiui ištirti.
3.8. Dailiojo čiuožimo varžybų metu žiūrovai gali būti tik jiems skirtose vietose. Žiūrovams draudžiama būti
arti ledo aikštelės ar kitose vietose, kurias nurodo organizatoriai.
3.9. LČF varžybų metu draudžiama:

3.9.1. Į sporto bazę, aikštelę, varžybų vietą įleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psihotropinių medžiagų
apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami
kaip ginklai;
3.9.2. Sporto bazėse, aikštelėse ar varžybų vietose prekiauti gėrimais ne plastikinėje ar popierinėje taroje
ar kitaip pažeidžiant teisės aktus, reglamentuojančius prekybą alkoholiniais gėrimais ir jų vartojimą viešose
vietose. Užtikrinti draudimus, susijusius su alkoholio prekyba ir vartojimu sporto varžybų metu, kuriose jos
vyksta;
3.9.3. Į sporto bazes, arenos tribūnas ar aikštės prieigas įsinešti gėrimus skardinėje ar stiklinėje taroje;
3.9.4. Mėtyti į aikštelę ar ant ledo bet kokius daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti arba trukdyti varžybų
dalyviams;
3.9.5. Agresyviai elgtis, grąsinti, įžeidinėti ar naudoti fizinį/psihologinį smurtą žaidėjų, trenerių, komandų
atstovų, sekretoriato darbuotojų, žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu
3.9.6. Demonstruoti ar kitaip naudoti provokuojančias smurtą, įžeidžiančias, žeminančias dalyvius ar kitus
žiūrovus ar kitaip nesantaiką kurstančias iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.
3.10. Organizatoriai privalo varžybose užtikrinti tinkamą švarą ir tvarką.
3.11. Oficialių varžybų pabaiga yra laikomas momentas, kai yra oficialiai paskelbti varžybų rezultatai ir/ar
įteikti apdovanojimai. Konkrečias oficialių varžybų pabaigos sąlygas gali nustatyti varžybų nuostatai.
Varžybų rezultatai tvirtinami varžybų nuostatuose numatyta tvarka. Jei varžybose numatyti apdovanovimai,
jie įteikiami varžybų nuostatuose.
4. Varžybų sustabdymas, atidėjimas ir nutraukimas
4.1. Varžybos privalo būti sustabdytos jeigu vyksta nelaimingas atsitikimas ar susidaro pavojinga situacija
varžybų dalyviams ir žiūrovams ir dėl to nebeįmanoma tęsti varžybų. Jei kylą grėsmė varžybų dalyvių saugai,
varžybos turi būti sustabdomos, kol grėsmę keliantys veiksniai bus pašalinti, jei to padaryti per trumpą laiką
neįmanoma – sporto varžybos atidamos arba perkeliamos į kitą vietą, o kai to padaryti neįmanoma arba
nėra tikslinga – nutraukiamos arba atšaukiamos.
5. Saugumo ir sveikatos būklės reikalavimai varžybų dalyviams
5.1. Aikštelėje ar sporto bazėje, varžybų vykdymo vietoje privalo budėti kvalifikuotas medicinos personalas,
turintis visas reikalingas medicinines priemones, būtinas pirmajai pagalbai suteikti.
5.2. LČF organizuojamose varžybose gali dalyvauti asmenys, susipažinę su LČF patvirtintų aktų nuostatomis,
šiais sporto varžybų saugos ir sveikatos nuostatais, specialiai pasiruošę būsimoms varžyboms, turintys
medicininę pažymą, leidžiančią dalyvauti tokio tipo varžybose, nepilnamečiai sportininkai turi turėti tėvų
sutikimą.
5.3. Sportininkams prieš varžybas ir visų varžybų metu yra skiriamos pasirengimo varžyboms ir atskiros
apšilimo erdvės.
5.4. Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai dalyvaudami varžybose pripažįsta, kad yra susipažinę ir
sutinka su Taisyklių keliamais reikalavimais, nevartoja jokių draudžiamų medikamentų ir nenaudoja kitų
uždraustų medžiagų.

5.5. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems sportininkams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės
procedūra atliekama iš anksto įspėjus ar be išankstinio įspėjimo. Dopingo kontrolė Lietuvoje vykdoma
vadovaujantis tarptautiniais dokumentais, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų
prisijungusi, taip pat organizacijų nustatytais testavimo standartais. Už draudimo vartoti dopingą
nesilaikymą, taip pat dopingo kontrolės procedūrų pažeidimą yra skiriamos drausminės sankcijos.
5.6. Kasmet atnaujinamų draudžiamųjų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas pateikiamas Pasaulio
antidopingo agentūros (WADA) tinklapyje: http://www.wada-ama.org/.
6. Baigiamosios nuostatos
6. 1. Organizatoriai atsako už varžybų turinį ar kokybę, dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už varžybų ir
pasiruošimo varžyboms metu naudojamo turto apsaugą.
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