Patvirtinta Lietuvos motociklų sporto federacijos
Tarybos posėdyje 2018-12-08
Protokolo Nr.18/12/08

ATSAKOMYBĖ UŽ MANIPULIAVIMĄ SPORTO VARŽYBOMIS IR BRUTALŲ ELGESĮ
VARŽYBŲ METU

1. Lietuvos motociklų sporto federacijos (toliau - LMSF) nariai, narių grupės, LMSF licencijų
turėtojai, sporto varžybų organizatoriai, dalyviai ir kiti asmenys, nurodyti LMSF etikos ir
drausmės kodekso, patvirtinto 2018-03-23 LMSF Eiliniame suvažiavime (Protokolo Nr.
18/01), (toliau - EDK) 3 straipsnyje, privalo laikytis EDK reikalavimų.
2. Motociklų sporto varžybos turi būti vykdomos laikantis etikos, sąžiningumo, garbingumo,
skaidrumo, demokratijos, patikimumo, orumo, profesionalaus elgesio ir garbingo
varžymosi, antidopingo, nemanipuliavimo sporto varžybomis normų bei principų (EDK 6
str. 2 p.). Varžybų metu turi būti varžomasi garbingai, eliminuojant smurtą bei brutalų
elgesį (EDK 6 str. 5 p.).
3. Netoleruotinas joks fizinis, protinis ar psichinis sužalojimas ar kitoks brutalus elgesys
varžybų metu (EDK 6 str. 14 p.).
4. EDK 3 straipsnyje nurodyti asmenys negali dalyvauti jokioje veikloje, kuri gali būti
traktuojama kaip susijusi su motociklų sporto varžybu manipuliavimu (EDK 6 str. 15.25
p.).
Atsakomybė už brutalų elgesį
5. Už nesportišką ir netinkamą elgesys, įskaitant bet neapsiribojant chuliganiškais ar
agresyviais veiksmais, necenzūriniais, įžeidžiančiais ar grasinančiais žodžiais ir/ar gestais
ir/ar kitais veiksmais, bet kokios fizinės prievartos (jėgos) panaudojimą, išskyrus atvejus,
kai tokiais veiksmais siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar
kitus asmenis (EDK 8 str. 1 d. 5, 6 p.) gali būti skirtos šios LMSF Disciplinariniame ir
arbitražiniame kodekse nurodytos nuobaudos:
5.1. Įspėjimas (pareikštas asmeniškai arba viešai);
5.2. Piniginė bauda (iki 868,86 Eur);
5.3. Laiko pridėjimas ir / arba taškų atėmimas (Sportininko, komandos, klubo rezultatų
pabloginimas);
5.4. Diskvalifikacija (kvalifikacijos, važiavimo ar varžybų rezultatų anuliavimas);
5.5. Čempionato ar Taurės rezultatų anuliavimas (Čempionato ar Taurės rezultatų
praradimas);
5.6. Licencijos suspendavimas (iki 2 (dviejų) metų atėmimas visų teisių, garantuotų
LMSF nariams ar LMSF licencijos turėtojams ir draudimas asmeniui dalyvauti bet
kokioje LMSF veikloje);
5.7. Pašalinimas (visam laikui uždraudimas dalyvauti bet kokioje LMSF veikloje).
Atsakomybė už manipuliavimą sporto varžybomis
6. Už manipuliavimą sporto varžybomis (EDK 8 str. 1 d. 7-10 p.), įsikatant, bet
neapsiribojant:

tiesioginį ar netiesioginį ėmimą, prašymą, reikalavimą, siūlymą, teikimą, sutikimą teikti
ar sutikimą priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė
įtakoti varžybų rezultatus ar eigą ir/ar bet kokius kitus veiksmus, kuriais, pažeidžiant
sporto etiką, siekiama įtakoti Varžybų rezultatus ar eigą;
tiesioginį ar netiesioginį siūlymą, pažadą ar teikimą savo ar kito asmens vardu bet kokios
formos naudos dalyviui, tokiu būdu skatinant pažeisti EDK, LMSF organų ir/ar
administracijos patvirtintuose dokumentuose ir/ar FIM dokumentuose nustatytus
reikalavimus, taip pat šių asmenų nurodymus, reikalavimus ir/ar sprendimus ir/ar
sutikimą priimti bet kokios formos naudą, pažadą dėl bet kokios naudos suteikimo
priėmimo ar bet kokios formos naudos priėmimą;
tiesioginį ar netiesioginį dalyvavimą bet kokiose lažybose, susijusiose su varžybomis;
pažeidžiant sporto etiką tiesioginį ar netiesioginį teikimą informacijos, patarimą
dalyviams ar kitiems tretiesiems asmenims, tame tarpe lažybų organizatoriams, dėl
varžybų;
gali būti skiriamos šios LMSF Disciplinariniame ir arbitražiniame kodekse
nurodytos
nuobaudos:
6.1. Įspėjimas (pareikštas asmeniškai arba viešai);
6.2. Piniginė bauda (iki 868,86 Eur);
6.3. Laiko pridėjimas ir / arba taškų atėmimas (Sportininko, komandos, klubo rezultatų
pabloginimas);
6.4. Diskvalifikacija (kvalifikacijos, važiavimo ar varžybų rezultatų anuliavimas);
6.5. Čempionato ar Taurės rezultatų anuliavimas (Čempionato ar Taurės rezultatų
praradimas);
6.6. Licencijos suspendavimas (iki 2 (dviejų) metų atėmimas visų teisių, garantuotų
LMSF nariams ar LMSF licencijos turėtojams ir draudimas asmeniui dalyvauti bet kokioje
LMSF veikloje);
6.7. Pašalinimas (visam laikui uždraudimas dalyvauti bet kokioje LMSF veikloje).
-

7. Aukščiau nurodytas nuobaudas (5.1.-5.7.; 6.1.-6.7.) už padarytą pažeidimą parenka ir skiria
Vyriausioji teisėjų kolegija ir LMSF Disciplinos ir arbitražo komisija LMSF Disciplinariniame ir
arbitražiniame kodekse numatyta tvarka ir terminais.
8. Pažeidėjams taip pat gali būti taikomos specifinės nuobaudos, aptartos FIM ir FIM Europe
sporto kodekse. Už pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų
kodekse ir/ar Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ar kituose įstatymuose aprašytas
veikas, gali būti taikoma atitinkamuose teisės aktuose numatyta atsakomybė.
9. Aukščiau nurodytos ATSAKOMYBĖS UŽ MANIPULIAVIMĄ SPORTO VARŽYBOMIS IR BRUTALŲ
ELGESĮ VARŽYBŲ METU normos turi būti įtraukiamos į organizuojamų varžybų nuostatus (LMSF
įstatų 8.6.9 p.).

