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DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ ETIKOS IR PASAULINIO ANTIDOPINGO 
KODEKSO PAŽEIDIMUS, MANIPULIAVIMĄ SPORTO VARŽYBOMIS, BRUTALŲ 
ELGESĮ SPORTO VARŽYBŲ METU

Bendrosios nuostatos

Siekiant užtikrinti antidopingo, manipuliavimo sporto varžybomis draudimo, 
brutalaus žiūrovų elgesio prevencijos principus yra nustatoma LSŽF narių atsakomybė už 
aukščiau išvardintų principų nesilaikymą.

Pagal Tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte, antidopingo 
taisyklių pažeidimas sporte - tai vienas ar keletas šių atvejų:

a) draudžiamųjų medžiagų ar jų metabolitų arba jų liekanų nustatymas 
sportininko organizmo mėginio pavyzdyje;

b) draudžiamosios medžiagos vartojimas ar draudžiamojo metodo naudojimas ar 
bandymas (vartoti) naudoti;

c) atsisakymas pateikti mėginių pavyzdžius ar jų nepateikimas be pateisinamos 
priežasties po to, kai pagal taikytinas antidopingo taisykles apie tai buvo pranešta, arba kitoks 
mėginių pavyzdžių rinkimo vengimas;

d) taikytinų reikalavimų dėl galimybės atlikti sportininkų testavimą ne varžybų 
metu pažeidimas, įskaitant reikalaujamos informacijos apie sportininko buvimo vietą 
nepateikimą ir praleistus testus, paskelbtus remiantis pagrįstomis taisyklėmis;

e) kliudymas ar bandymas sukliudyti atlikti bet kurią dopingo kontrolės dalį;

f) draudžiamųjų medžiagų laikymas arba draudžiamųjų metodų taikymas;

g) neteisėta prekyba draudžiamosiomis medžiagomis ar draudžiamaisiais 
metodais;

h) draudžiamosios medžiagos davimas arba draudžiamojo metodo taikymas, arba 
bandymas duoti (taikyti) sportininkui, arba rėmimas, skatinimas, padėjimas, kurstymas, 
slėpimas ar bet koks bendrininkavimas kita forma, kurio metu pažeidžiamos antidopingo 
taisyklės ar bandoma jas pažeisti.

Manipuliavimas sporto varžybomis - tyčinis susitarimas, veikimas arba 
neveikimas, kuriuo bandoma paveikti sporto varžybų eigą ar rezultatą siekiant visiškai arba iš 



dalies panaikinti šių sporto varžybų nenuspėjamumą ir taip sau ar kitiems suteikti nepelnytą 
pranašumą.

Atsakomybė už Etikos ir Pasaulinio antidopingo kodeksų pažeidimą, 
manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį varžybų metu

Tuo atveju, jei LSŽF narys pažeidžia Etikos kodeksą, Pasaulinio antidopingo 
kodeksą, manipuliuoja sporto varžybomis, brutaliai elgiasi varžybų metu, jo veikla svarstoma 
artimiausiame federacijos vykdomojo komiteto posėdyje. Aukščiau išvardinti pažeidimai 
žemina asociacijos nario vardą ir pagal LSŽF įstatų p. 4.9.3 asociacijos narys gali būti 
pašalintas iš asociacijos vykdomojo komiteto sprendimu.

Tuo atveju, jei varžybų metu brutaliai elgiasi žiūrovas, jis yra įspėjamas. 
Piktybiškai nepaklusus, konfliktas neeskaluojamas ir imamasi konstruktyvių priemonių, kad tas 
asmuo būtų pašalintas iš varžybų vietos.

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas -Tomas Būdas.    

                                                                                                    


