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Protokolo Nr. 20/01                

 

 
 

LIETUVOS VANDENS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS  

ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSAS 

 

TURINYS 

I skyrius ‐ BENDRIEJI NUOSTATAI 

II skyrius ‐ SĄVOKOS 

III skyrius ‐ ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS 

IV skyrius ‐ BENDROSIOS ETIKOS NORMOS 

V skyrius ‐ DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI 

VI skyrius ‐ DRAUSMINIAI ORGANAI 

VII skyrius ‐ BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

I skyrius. BENDRIEJI NUOSTATAI 

1 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso paskirtis 

1.  Lietuvos  vandens  motociklų  sporto  federacijos  (toliau  ‐  LVMSF)  Etikos  ir  drausmės 

kodekso paskirtis – nustatyti garbingo vandens motociklų sporto ir su juo susijusios veiklos, 

elgesio  vertybinius  principus,  elgesio  nuostatas,  pripažinti,  palaikyti,  puoselėti  vandens 

motociklų sporto, kaip sporto šakos ir garbingo varžymosi įvaizdį, nustatyti atsakomybę už šio 

kodekso ir kitų aktų nuostatų pažeidimus. 

2.  LVMSF  Etikos  ir  drausmės  kodeksas  ir  jo  nuostatos  remiasi  jau  suformuotais  etikos 

principais  kituose  teisės  aktuose:  Europos  Tarybos patvirtintu  Sporto etikos  kodeksu, UIM 

(Tarptautinės  motorlaivių  federacijų  sąjungos)  Etikos  kodeksu,  Pasaulinio  antidopingo 

kodeksu ir kt. 



2 
 

3.  LVMSF Etikos ir drausmės kodeksas nustato elgesio taisykles bei pažeidimus, už kuriuos 

taikomos kodekse nustatytos sankcijos. Šis kodeksas taip pat reglamentuoja atsakomybę bei 

jos  taikymo  sąlygas  už  kituose  LVMSF  organų  ir/ar  administracijos  patvirtintuose 

dokumentuose ir sprendimuose, taip pat UIM (Tarptautinės motorlaivių federacijų sąjungos) 

dokumentuose ir jų organų sprendimuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą. 

4.  LVMSF  Etikos  ir  drausmės  kodeksas  nustato  LVMSF  drausminių  organų  sudarymo 

tvarką,  jų kompetenciją bei  taisykles, kuriomis vadovaudamiesi LVMSF drausminiai organai 

sprendžia jų kompetencijai priskirtus klausimus. 

 

II skyrius. SĄVOKOS 

2 straipsnis. Sąvokos ir apibrėžimai. 

1. LVMSF Etikos ir drausmės kodekse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai reiškia: 

1.1.  Dalyviai  –  LVMSF  Etikos  ir  drausmės  kodekso  3  straipsnyje  nurodyti  asmenys, 

nepriklausomai nuo  jų rasės,  lyties, amžiaus,  tautybės, kilmės,  įsitikinimų, religijos, veiklos, 

teisinio statuso ir kitų, su asmeniu susijusių, aplinkybių, savybių; 

1.2.  Etikos ir drausmės kodeksas – LVMSF tarybos patvirtintas Lietuvos vandens motociklų 

sporto federacijos Etikos ir drausmės kodeksas su visais pakeitimais; 

1.3.  Drausminiai organai ‐ LVMSF Etikos ir drausmės komisija.  

1.4.  Drausmės pažeidimai – asmens veiksmai (veikimas arba neveikimas), kurie prieštarauja 

sąžiningo,  sportiško,  etiško,  garbingo  elgesio  principams  ir  varžybų  reglamentams  ir 

taisyklėms, geriems papročiams ir/arba kenkia ar gali pakenkti vandens motociklų sporto, kaip 

sąžiningos sporto šakos ar Dalyvių įvaizdžiui bei reputacijai, Pasaulinio antidopingo kodekso 

pažeidimai,  manipuliavimas  sporto  varžybomis,  brutalus  elgesys  sporto  varžybų  metu.. 

Drausmės  pažeidimais  laikoma  taip  pat  asmens  veika,  už  kurią  taikomos  LVMSF  ginčų 

nagrinėjimo taisyklėse nustatytos sankcijos; 

1.5.  Drausmės  pažeidimo  byla  –  LVMSF  ginčų  nagrinėjimo  taisyklių  nustatyta  tvarka 

vykdomas procesas dėl galimai įvykdyto Drausmės pažeidimo; 

1.6.  UIM – Tarptautinė motorlaivių federacijų sąjunga; 

1.7.  LVMSF – Lietuvos vandens motociklų sporto federacija; 

1.8.  LVMSF veiklos teritorija – Lietuvos Respublika; 

1.9.  LVMSF įstatai – nustatyta tvarka patvirtinti ir viešame registre įregistruoti LVMSF įstatai 

su visais pakeitimais; 

1.10.  LVMSF  administracija  –  LVMSF  įstatuose  nurodytas  vykdymo  organas,  kuris  pagal 

kompetenciją yra įgaliotas spręsti administracines funkcijas; 

1.11.  LVMSF  organai  –  LVMSF  įstatuose  nurodyti  vienasmeniai,  kolegialūs  Valdymo, 

Vykdymo, Drausmės ir priežiūros bei kiti organai; 
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1.12. Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus Sportininkus, užsiimantys su vandens 

motociklų sportu susijusia veikla LVMSF, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir veiklos 

pobūdžio (administracine, sportine ar kita) ar trukmės, tokie kaip vadovai, treneriai, atstovai 

spaudai, kitas pagalbinis personalas, taip pat kiti asmenys, galintys daryti įtaką LVMSF Nariui 

ar LVMSF, tokie kaip akcininkai, dalininkai ar rėmėjai; 

1.13. Oficialūs  varžybų  asmenys  –  teisėjai,  sekretoriato  teisėjai,  vandens  teisėjai,  asmenys 

atsakingi  už  varžybų  saugumą,  asmenys,  turintys  įgaliojimus  susijusius  su  Varžybų 

organizavimu,  o  taip  pat  kiti  asmenys,  vykdantys  Varžybų  organizavimo  kontrolę  bei 

vertinantys teisėjų veiksmus; 

1.14. Narys – viešas ar privatus juridinis asmuo, kuris pagal LVMSF įstatus yra LVMSF narys; 

1.15. Varžybų Organizatorius – juridinis arba fizinis asmuo, kuriam, sutarčių ar kitu pagrindu, 

LVMSF yra delegavusi teisę vykdyti atitinkamo lygio vandens motociklų sporto varžybas; 

1.16. Komanda – oficialių asmenų ir Sportininkų grupė, kurie įtraukti į Pareiškėjo paraišką ir 

siekia komandos iškeltų tikslų; 

1.17.  Sportininkas  –  fizinis  asmuo,  kuris  dalyvauja  vandens motociklų  sporto  varžybose  ir 

turintis LVMSF licenciją; 

1.18. Varžybos  –  oficialiai  organizuojami  ir  pagal  LVMSF  bei  atitinkamų  Varžybų  taisykles, 

reglamentus bei kitus varžybas reglamentuojančius dokumentus vykdomi vandens motociklų 

sporto čempionatai, pirmenybės, taurės, specialių prizų lenktynės ir kt., kurie vykdomi LVMSF 

veiklos teritorijoje arba už jos. Sąvoka Varžybos apima ir Sportininkų treniruotes, rengiantis 

Varžyboms; 

1.19. Renginiai  –  bet  kokie  renginiai  LVMSF  teritorijoje,  kurie  susiję  su  vandens motociklų 

sporto plėtojimu, propagavimu, kuriame dalyvauja Oficialus asmuo, Oficialus varžybų asmuo 

ir/arba Sportininkas ir/arba Narys;  

1.20. Varžybų taisyklės ir reglamentai – Organizavimo taisyklės (Lietuvos vandens motociklų 

sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklės) nustatyta tvarka patvirtintos konkrečios 

vandens motociklų sporto šakos taisyklės ir Varžybų reglamentai; 

1.21. Varžybų pradžia – momentas nuo oficialiai paskelbtos Varžybų pradžios‐ užsiregistravus 

varžybų administracinėje komisijoje; 

1.22. Varžybų  pabaiga  –  momentas  nuo  oficialiai  paskelbtos  Varžybų  pabaigos‐  po 

apdovanojimų įteikimo ceremonijos; 

1.23.  Iki varžybų – laikotarpis nuo atvykimo į Varžybų vykdymo vietą (teritoriją) iki oficialios 

Varžybų pradžios; 

1.24.  Po  varžybų  –  laikotarpis  nuo  oficialios  Varžybų  pabaigos  iki  išvykimo  iš  Varžybų 

vykdymo teritorijos; 
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1.25.  Varžybų  vykdymo  teritorija  –  Varžybų  teritorija  tarp  jų  ir  kita  teritorija,  susijusi  su 

konkrečia Varžybų vykdymo vieta (uždaros trasos, kuriose rengiamos varžybos ir jų prieigos, 

kitos vietovės, kaip numatyta Varžybų taisyklėse ar reglamentuose); 

2. Sąvokos ir apibrėžimai naudojami vienaskaita yra taikomi ir daugiskaita, ir atvirkščiai. 

3.  Etikos  ir  drausmės  kodekse  neaptartos  sąvokos  ir  apibrėžimai  suprantami  taip,  kaip  jie 

apibrėžiami  ir/ar aiškinami LVMSF dokumentuose arba kituose dokumentuose, tame tarpe 

Lietuvos Respublikos  teisės aktuose, UIM dokumentuose bei  kaip  tai  yra normalu  suprasti 

vandens motociklų sporte ir jo praktikoje. 

III skyrius. ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS 

3 straipsnis. Asmenys, kuriems taikomos Etikos ir drausmės kodekso nuostatos. 

1. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai ir juridiniai asmenys: 

1.1. LVMSF administracija ir kiti darbuotojai; 

1.2.  LVMSF  valdymo,  vykdymo  ir  kitų  organų  nariai,  bei  kiti  LVMSF  įstatuose  paminėti 

asmenys; 

1.3. Nariai; 

1.4. Narių nariai ir darbuotojai; 

1.5. Sportininkai ir jų atstovai; 

1.6. Oficialūs varžybų asmenys ir kiti teisėjai; 

1.7.  kiti  LVMSF  veiklos  teritorijoje  vandens  motociklų  sportą  propaguojantys  ar  vandens 

motociklų sporto varžybas organizuojantys fiziniai ir juridiniai asmenys bei juridinių asmenų 

nariai ir darbuotojai; 

1.8. kiti asmenys, kurie ar kurių veiksmai tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su Varžybomis ir/ar 

Dalyviais. 

2. Už tą patį pažeidimą gali būti taikomos sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui 

juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui gali būti taikomos sankcijos už Sportininko ir/arba 

Teisėjo, Oficialaus asmens veiksmais ar neveikimu padarytus pažeidimus.  

4 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso taikymo principai. 

1. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas kiekvienose Varžybose, įskaitant laikotarpį Iki varžybų 

ir Po varžybų, Renginiuose, taip pat visais kitais atvejais, kai yra pažeidžiami Etikos ir drausmės 

kodekse, LVMSF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir sprendimuose 

ir/ar  UIM  dokumentuose,  Pasaulinio  antidopingo  kodekso  ir  jų  organų  sprendimuose 

nustatyti reikalavimai ir taisyklės. 

2.  Etikos  ir  drausmės  kodeksas  taikomas  organizuojant  Drausmės  pažeidimų  nagrinėjimo 

veiklą.  Etikos  ir  drausmės  kodekso  ir  kitų  aktų,  numatančių  atsakomybę  už  drausmės 

pažeidimus, taikymas. 
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3.  Jeigu  Etikos  ir  drausmės  kodekse  nenumatyta  kitaip,  Dalyviams  už  tą  patį  drausmės 

pažeidimą, kartu su Etikos ir drausmės kodekse numatyta sankcija, gali būti taikomos ir kitos, 

bei  Varžybas  reglamentuojančiuose  dokumentuose  ar  sportinės  veiklos  sutartyje,  ar  UIM 

dokumentuose  nurodytos  sankcijos,  skiriamos  pagal  atitinkamuose  dokumentuose 

reglamentuotą sankcijų taikymo tvarką. 

IV SKYRIUS. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS 

5 straipsnis. Bendrosios etikos normos. 

1. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, atsako už Lietuvos vandens 

motociklų sporto vystymo vientisumą, bei Lietuvos vandens motociklų sporto reputaciją tiek 

Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų ir turi nuolatos siekti apsaugoti Lietuvos vandens motociklų 

sporto  įvaizdį  nuo pavojaus  ar  žalos,  kylančios dėl  amoralios,  neetiškos  veiklos metodų ar 

užsiėmimų, neskleisti neigiamos informacijos apie LVMSF, jos valdymo organus, LVMSF narius 

ar kitus oficialius asmenis, nurodytus šiame Kodekse. 

2. Etikos ir drausmės kodeksu siekiama užtikrinti, kad vandens motociklų sporto varžybos būtų 

vykdomos,  o  vandens  motociklų  sporto  šaka  būtų  administruojama  laikantis  etikos, 

sąžiningumo,  garbingumo,  skaidrumo,  demokratijos,  patikimumo,  orumo,  profesionalaus 

elgesio  ir  garbingo  varžymosi,  antidopingo,  nemanipuliavimo  sporto  varžybomis  normų 

ribose. 

3. Etikos ir drausmės kodekse garbingas varžymasis apibrėžiamas ne tik, kaip varžymasis pagal 

taisykles. Garbingas varžymasis apima draugystę, pagarbą kitiems ir kilnų požiūrį. Garbingo 

varžymosi sąvoka naudojama ne tik siaurąja garbingo varžymosi vandens motociklų sporto 

varžybose  tiesiogine  prasme,  tačiau  apima  ir  vandens motociklų  sporto  šakos  valdymo  ir 

administravimo sritis. 

4. Garbingas varžymais reiškia mąstymo būdą, o ne tik tam tikrą elgesį. Jis apima apgaulės, 

dopingo,  smurto,  brutalaus  elgesio,  seksualinio  priekabiavimo,  išnaudojimo  ir 

hiperkomercializacijos eliminavimą siekiant, kad sportas taptų švarus. Garbingas varžymasis 

yra pozityvi koncepcija. 

5. Sportas, tame tarpe ir vandens motociklų sportas, yra socialinis ir kultūrinis institutas, kuris, 

jei praktikuojamas garbingai, praturtina visuomenę  ir skatina tautų draugystę. Sportas taip 

pat  yra  individuali  veikla,  kuri,  jei  rungiamasi  garbingai,  skatina  savimonę,  saviraišką  ir 

savirealizaciją,  asmeninius  pasiekimus,  įgūdžių  įgijimą  ir  demonstravimą,  socialinę  sąveiką 

(interakciją), džiugesį, gerą sveikatą ir socialinę gerovę. 

6.  Kiekvieno  asmens  teisė  į  orumą  bei  pagarbų  elgesį  yra  neatsiejama  Etikos  ir  drausmės 

kodekso dalis. 

7.  Vandens  motociklų  sporte  neturi  būti  jokios  diskriminacijos  dėl  rasės,  lyties,  religijos, 

politinių ar filosofinių įsitikinimų, šeimyninės padėties ar dėl kitų pagrindų. 

8. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, privalo būti lojalūs vandens 

motociklų sportui bei jo propaguojamiems garbingo varžymosi principams ir nedaryti nieko, 

kas galėtų diskredituoti sportą. 
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9. Privaloma vadovautis dorumo, sąžiningumo ir pagarbos principais, kaip esminiais vandens 

motociklų sporto veiklos atžvilgiu ir niekada sąmoningai nepateikti melagingos informacijos 

kitiems. 

10.  Privaloma  vengti  teisės  pažeidimų,  darančių  žalą  tiek  vandens motociklų  sportui,  tiek 

pažeidžiančių kitų asmenų teises bei teisėtus interesus. 

11.  Privaloma  gerbti  visas  sutartis/susitarimus  (tiek  asmeninius,  tiek  verslo),  susijusius  su 

vandens motociklų sportu bei neskatinti kitų pažeisti tokių sutarčių/susitarimų. 

12. Privaloma užtikrinti, kad diskriminacija, priekabiavimas, šmeižtas ir/arba piktnaudžiavimas 

nebūtų  toleruojami  jokiame  lygmenyje,  o  atitinkama  politika  ir  procesai  būtų  tikslingai 

nukreipti siekiant išvengti negatyvaus elgesio. 

13. Netoleruotinas joks fizinis, protinis ar psichinis sužalojimas ar kitoks brutalus elgesys. 

14.  Asmenys,  nurodyti  Etikos  ir  drausmės  kodekso  3  straipsnyje,  skaidriai  ir  sąžiningai, 

nešališkai  ir  nekorumpuotai,  laikydamiesi  demokratiškų  rinkimų  ir  kitų  procesų  principų 

privalo: 

14.1. Kasdienėje veikloje veikti pagal demokratijos ir atskaitomybės principus. 

14.2. Vengti faktinių arba numanomų interesų konfliktų, kuomet vadovai, Oficialūs asmenys 

arba  kiti  darbuotojai  turi  arba  gali  turėti  privačių  arba  asmeninių  interesų,  kurie  trukdytų 

atlikti savo pareigas sąžiningai, nepriklausomai ir kryptingai (privatūs ir asmeniniai interesai 

apima bet kokią galimą naudą sau, savo šeimos nariams, giminėms, draugams ir pažįstamiems 

bei bet kurią organizaciją, kuriai priklauso asmuo ir/arba kuriai šis asmuo vadovauja ir/arba 

atstovauja). 

14.3. Oficialių asmenų elgesys etikos požiūriu privalo būti nepriekaištingas. Jiems draudžiama 

piktnaudžiauti  savo  pareigomis,  gaunant  asmeninę  naudą  ar  naudojantis  kokiu  nors 

pranašumu prieš kitus. 

14.4. Užtikrinti visų administravimo ir veiklos sričių atvirumą ir skaidrumą. 

14.5.  Užtikrinti,  kad  priimami  sprendimai  būtų  kiek  įmanoma  pagrįsti  objektyviais,  o  ne 

subjektyviais kriterijais. 

14.6.  Gerbti  sutartinius  įsipareigojimus,  komercinius  ‐  pasitikėjimo  sandorius  bei  teises  į 

intelektines nuosavybes. 

14.7. Privaloma laikytis konfidencialumo – sužinota informacija negalima naudotis, siekiant 

naudos  sau  arba  naudotis,  siekiant  pakenkti  kitam  asmeniui  ar  LVMSF.  Konfidenciali 

informacija arba slapta yra visa informacija, kuri yra įvardinta kaip konfidenciali, slapta arba 

kuri nėra vieša ir jiems perduota atliekant pareigas. 

14.8. Užtikrinti, kad būtų išvengta apgaulės, neetiškos praktikos arba bet kokio kito elgesio, 

kuris yra ar gali būti aiškinamas kaip negarbingas arba kenkia vandens motociklų sportui. 

14.9. Veikti patikimai, taip kaip privalo elgtis patikimas darbuotojas, kuriuo galima pasitikėti, 

laikytis įstatymų bei visuotinai pripažintų teisinių ir moralinių normų. 
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14.10. Oficialūs asmenys, atstovaudami LVMSF, vandens motociklų sporto varžybas, klubus ar 

kitas vandens motociklų sporto organizacijas, turi tai daryti garbingai ir respektabiliai. 

14.11.  Bendraudami  su  privačiomis  ir  valstybinėmis  organizacijomis  bei  valdžios 

institucijomis,  Oficialūs  asmenys  turi  laikytis  politinio  neutralumo,  taip  pat  turi  būti 

nepriekaištingi, vertinant garbingumo ir nepaperkamumo aspektu. 

14.12. Nedaryti nieko, kas galėtų suteršti vandens motociklų sportą arba pakenkti vandens 

motociklų sporto įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje. 

14.13. Kurti bendradarbiavimo santykius su rėmėjais, komerciniais partneriais, pardavėjais, 

tiekėjais,  konsultantais  ir  kt.,  vadovaujantis  visuotinomis  etikos  normomis  bei  šio  Etikos  ir 

drausmės kodekso nuostatomis. 

14.14.  Sudarant  sutartis  arba  kokius  nors  susitarimus  su organizacijomis,  kurių  verslas  yra 

susijęs su nesąžininga ir/arba kita spekuliatyvia veikla, privalo užtikrinti, kad tokio pobūdžio 

susitarimai vandens motociklų sporte nepažeis šio Etikos ir drausmės kodekso nuostatų.  

14.15. Asmenys, nurodyti Etikos  ir drausmės kodekso 3  straipsnyje, neturi  teisės dalyvauti 

įmonių  ir/ar  asmenų,  kurių  reputacija  arba  veikla  prieštarauja  Etikos  ir  drausmės  kodekso 

nuostatoms, veikloje. 

15.16. Asmenų, nurodytų Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, rėmėjai ir kiti partneriai, 

spaudos atstovai negali įtakoti LVMSF priimamų sprendimų. 

14.17. Užtikrinti visapusišką, teisingą, tikslią ir savalaikę reikalaujamos informacijos, ataskaitų, 

paaiškinimų  pateikimą  aukštesnio  lygmens  sporto  organizacijoms  arba  bet  kuriai  kitai 

susijusiai  sporto  instancijai,  taip  pat  oficialioms  šalies  institucijoms,  besąlygiškai  laikantis 

teisės aktų. 

14.18. Užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą, 

14.19.  Užtikrinti  asmens  teisę  į  privatumą  (išskyrus  tai,  kas  yra  reikalinga  LVMSF 

funkcionavimui užtikrinti). 

14.20. Privaloma užtikrinti varžybų dalyvių saugumą, gerovę ir medicininę priežiūrą, reikalingą 

vandens motociklų sporto varžybose ir renginiuose. 

14.21. Privaloma saugoti aplinką varžybų metu‐ organizatoriui stebėti, kad aplinkos apsaugos 

standartai atitiktų visuotinai priimtus aplinkos apsaugos standartus. 

14.22. Garbingai, deramai, oriai ir pagarbiai reprezentuoti vandens motociklų sporto šaką. 

14.23. Saugoti pagrindinę sportininkų teisę dalyvauti sportinėje veikloje nevartojant dopingo 

ir tokiu būdu visame pasaulyje stiprinti sportininkų sveikatą, sąžiningumą ir lygybę. 

14.24.  Tarptautiniu  ir  nacionaliniu  lygmeniu  užtikrinti,  kad  būtų  parengtos  suderintos, 

koordinuojamos  ir  veiksmingos  antidopingo  programos  dėl  dopingo  vartojimo  nustatymo, 

atgrasymo bei prevencijos. 
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15.25. Nedalyvauti jokioje veikloje, kuri gali būti traktuojama susijusi su vandens motociklų 

sporto varžybų manipuliavimu. 

V SKYRIUS. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI 

6 straipsnis. Drausmės pažeidimai Varžybų metu. 

1. Drausmės pažeidimais Varžybų metu (nuo Varžybų pradžios iki Varžybų pabaigos) laikoma: 

1) Drausmės pažeidimai varžybų metu, nurodyti 2 straipsnio 23‐25 punkte; 

2)  LVMSF  įstatų,  kitų  LVMSF  patvirtintų  dokumentų,  taisyklių,  sutarčių  ar  reikalavimų 

pažeidimai, varžybas reglamentuojančių dokumentų, kitų sutarčių ar reikalavimų, patvirtintų 

valdymo ar kitų organų, pažeidimai. 

7 straipsnis. Nesportiškas, netinkamas elgesys. 

1.  Nesportiškas  ir  netinkamas  elgesys  yra  draudžiamas.  Nesportišku  ir  netinkamu  elgesiu 

laikomas elgesys Iki Varžybų, Varžybų metu ar Po Varžybų, Renginių metu ar bet kuriuo kitu 

laiku ir bet kurioje kitoje vietoje, jei tokie veiksmai yra nukreipti prieš LVMSF, prieš bet kurį 

Dalyvį, Oficialų Varžybų asmenį, Oficialų asmenį, UIM ar kitos UIM narės atstovą ir jei šiame 

punkte aiškiai nenurodyta kitaip: 

1.1.  Dalyvių  elgesys,  susijęs  su  asmens  diskriminacija  dėl  kilmės,  rasės,  tautybės,  religijos, 

kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių 

savybių; 

1.2.  Sportininkų  dopingo  ir/ar  psichotropinių,  narkotinių  medžiagų,  jeigu  jos  nepaskirtos 

gydymo tikslais, vartojimas; 

1.3.  Sportininkų,  Oficialių  Varžybų  asmenų  alkoholinių  gėrimų  vartojimas  ir/ar  buvimas 

apsvaigus  nuo  alkoholio  Renginio,  Varžybų  vykdymo  teritorijoje,  Iki  Varžybų  ir/ar  per 

Varžybas,  įskaitant  ir  tuos  atvejus,  kai  Sportininkas,  Oficialus  asmuo  ar  Oficialus  varžybų 

asmuo yra Renginio, Varžybų žiūrovas; 

1.4. neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas ir panaudojimas; 

1.5. chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar 

gestų ir/ar veiksmų naudojimas; 

1.6. bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas,  išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais 

siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis; 

1.7. tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas 

teikti ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė 

įtakoti Varžybų rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, 

siekiama įtakoti Varžybų rezultatus ar eigą; 

1.8. tiesioginis ar netiesioginis siūlymas, pažadas ar teikimas savo ar kito asmens vardu bet 

kokios  formos  naudos  Dalyviui,  tokiu  būdu  skatinant  pažeisti  Etikos  ir  drausmės  kodekse, 

LVMSF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose  ir/ar UIM dokumentuose 
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nustatytus reikalavimus, taip pat šių asmenų nurodymus, reikalavimus ir/ar sprendimus ir/ar 

sutikimas priimti bet kokios formos naudą, pažadas dėl bet kokios naudos suteikimo priėmimo 

ar bet kokios formos naudos priėmimo; 

1.9. tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti bet kokiose lažybose, susijusiose su Varžybomis; 

1.10.  tiesiogiai  ar  netiesiogiai  teikti  informaciją,  patarti  Dalyviams  ar  kitiems  tretiesiems 

asmenims, tame tarpe lažybų organizatoriams, dėl Varžybų; 

1.11.  kito  Dalyvio  tiesioginis  ar  netiesioginis  kaltinimas  šališkumu,  ar  abejojimas  jo 

sąžiningumu viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų; 

1.12. kitų Dalyvių įžeidimas ir patyčios viešuose pasisakymuose; 

1.13. kurstymas nedalyvauti LVMSF sporto renginiuose ir varžybose; 

1.14.  nevykdymas  LVMSF  organų  ir/ar  administracijos  sprendimų  ar  reikalavimų,  jei  šie 

tiesiogiai yra susiję su Dalyviu arba skirti atitinkamiems Dalyviams (Nariams, sportininkams, 

Komisijoms ir pan.), su kuriais Dalyvis yra tiesiogiai susijęs; 

1.15.  nevykdymas,  atsisakymas  vykdyti  LVMSF  įstatų  ar  kitų  dokumentų, Oficialių  asmenų 

patvirtintų  Varžybų  nuostatų,  UIM  patvirtintų  taisyklių,  reglamentų,  instrukcijų,  jeigu  jų 

taikymo sritis apima Dalyvio veiklos teritoriją arba tiesiogiai susijęs su Dalyvio veikla sporto 

srityje, nuostatas; 

1.16. bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio arba LVMSF ar jo organo įvaizdžiui 

ar reputacijai; 

1.17. LVMSF organų priimtų sprendimų viešinimas be LVMSF raštiško sutikimo; 

1.18.  nepasitenkinimo  reiškimas,  problemų  sprendimas bei  konfliktų  kurstymas,  susijęs  su 

LVMSF veikla ir organais, žiniasklaidos priemonėse, nesilaikant LVMSF subordinacijos principų 

klausimams spręsti; 

1.19.  kyšio ėmimas,  kuris pasireiškia:  tiesioginiu arba netiesioginiu pažadu arba pasiūlymu 

kažko  vertingo;  pasiūlymu  arba  gavimu  kyšio,  rinkliavos,  apdovanojimo  arba  kitos  formos 

naudos; dovana arba paramos davimu. Esant abejonėms, susijusioms su dovanos pobūdžiu 

arba verte, prieš priimant dovaną turi būti konsultuojamasi su Etikos  ir drausmės komisija. 

Įteikiamos  arba  priimamos  tik  tokios  asmeninės  dovanos,  kurios  laikomos  pagarbos  arba 

draugystės  ženklu.  Visos  kitos  dovanos  gavėjo  turi  būti  perduodamos  organizacijai,  kurios 

narys jis yra ir užregistruojamos. 

1.20. rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų. 

1.21. Nesportišku elgesiu laikomas ir toks elgesys, kuris neatitinka UIM oficialių dokumentų, 

kurie  pagal  turinį  ir  prasmę  tiesiogiai  ar  subsidariai  taikytini  ir  vandens  motociklų  sporto 

lygmenyje. 

1.22. Viešas pasisakymas – reiškia bet kokį viešą pasisakymą viešoje erdvėje  įskaitant visas 

elektronines  ryšio  priemones,  internetinę  erdvę  (  naujienų  tinklapiai  ir  jų  komentarai, 

socialiniai  tinklai  ir  jų  komentarai,  kiti  tinklalapiai,  kuriuos  gali  pasiekti  tiek  vieši,  tiek 
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registruoti  vartotojai),  spaudinius  (laikraščiai,  skrajutės,  plakatai  ir  kiti  spaudiniai),  viešus 

pasisakymus renginių ar varžybų metu. 

8 straipsnis. Atsakomybė už žiūrovų elgesį 

Nariai ir sportininkai privalo užtikrinti, kad juos palaikantys žiūrovai (draugai, artimieji ir kiti) 

susilaikytų  nuo  nesportiško  ar  kitokio  netinkamo  elgesio  Iki  varžybų,  Varžybų metu  ar  Po 

varžybų.  Už  žiūrovų  nesportišką  ar  kitokį  netinkamą  elgesį  sankcijos  gali  būti  taikomos 

atitinkamam  Nariui  ir/ar  sportininkui,  jei  pavyksta  nustatyti  žiūrovo  priklausymą  LVMSF 

Sportininkui ar Nariui. 

VI SKYRIUS DRAUSMINIAI ORGANAI 

9 straipsnis. Drausminiai organai. 

Drausminiai organai – Vyriausioji  teisėjų kolegija  (arba kitas organas, kai Vyriausioji  teisėjų 

kolegija nesudaroma). Pastarieji ginčus sprendžia vadovaudamiesi savo nuostatais ir LVMSF 

ginčų nagrinėjimo taisyklėmis. 

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimas. 

1. Šis Etikos ir drausmės kodeksas taikomas dėl tų įvykių ir/ar pažeidimų, kurie atsirado ir/ar 

buvo padaryti po šio Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimo momento. 

2. Etikos ir drausmės kodeksas įsigalioja jį patvirtinus LVMSF narių suvažiavime. 

11 straipsnis. Reikalavimai drausminėms taisyklėms. 

LVMSF  valdymo  organai,  kiti  organai  privalo  suderinti  nuostatus  ar  kitus,  jų  veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, su Etikos ir drausmės kodekso nuostatomis. 


