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ePatvirtinta 2021 m. gegužės 30 d. 
Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos konferencijoje  

 
LIETUVOS KULTŪRIZMO IR KŪNO RENGYBOS FEDERACIJOS 

ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSAS 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos (toliau vadinama – Federacija) tikslas yra apsaugoti Lietuvos kultūrizmo 
ir kūno rengybos sporto autentiškumą ir vientisumą, imtis visų galimų priemonių, kad būtų pašalintas elgesys, dėl kurio 
gali kilti pavojus Federacijos ar sporto šakos reputacijai, autentiškumui ir vientisumui.  

1.2. Šio etikos ir drausmės kodekso (toliau – Kodeksas) paskirtis – nustatyti visų Federacijos narių, sportininkų, trenerių, 
sportininkų pagalbinio personalo, Federacijos organų narių, Federacijos darbuotojų, teisėjų ir žiūrovų elgesio vertybinius 
principus, elgesio nuostatas, nustatyti taisykles, kuriomis siekiama, kad Federacijos organizuojamuose renginiuose, 
varžybose ir pratybose būtų laikomasi garbingo varžymosi principų bei užtikrinama tinkama drausmė ir užkertamas kelias 
rezultatų manipuliavimui. 

1.3. Kodeksas ir jo nuostatos remiasi jau suformuotais etikos principais kituose teisės aktuose ir dokumentuose: Europos 
Tarybos patvirtintu Sporto etikos kodeksu, Tarptautinės kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos (toliau – IFBB) etikos 
kodeksu, Federacijos įstatais ir kitais Federacijos dokumentais, Europos kultūrizmo ir fitneso federacijos (toliau – EBFF) 
dokumentais, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu ir/ar kitais teisės aktais (įskaitant ir antidopingo reikalavimus, 
reikalavimus dėl brutalaus elgesio sporto varžybų metu, reikalavimus dėl manipuliavimo sporto varžybomis, kt. teisės 
aktus). 

1.4. Kodeksas nustato pažeidimus, už kuriuos taikomos Kodekse nustatytos sankcijos. Šis Kodeksas taip pat reglamentuoja 
atsakomybę bei jos taikymo sąlygas už kituose Federacijos organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir 
sprendimuose, IFBB etikos kodekse, IFBB ir EBFF oficialiuose dokumentuose ir jų organų sprendimuose nustatytų 
reikalavimų nesilaikymą, Lietuvos Respublikos sporto įstatyme ir/ar kituose įstatymuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą 
(įskaitant ir antidopingo reikalavimus, reikalavimus dėl brutalaus elgesio sporto varžybų metu, reikalavimus dėl 
manipuliavimo sporto varžybomis, kt. teisės aktus). 

1.5. Kodeksas nustato Federacijos etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos (toliau – EDAK) kompetenciją bei taisykles, kuriomis 
vadovaudamasi EDAK sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

 
2. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

2.1. Kitos Kodekso bendrosiose nuostatos neapibrėžtos ir šiame Kodekse vartojamos sąvokos bei apibrėžimai turi šias reikšmes: 
2.1.1. Įstatai – Federacijos įstatai nustatyta tvarka patvirtinti ir įregistruoti viešame registre. 
2.1.2. Federacijos veiklos teritorija – Lietuvos Respublika. 
2.1.3. Federacijos dokumentai – Federacijos Įstatai ir bet kokie kiti Federacijos organų priimti sprendimai ar dokumentai. 
2.1.4. Dalyviai – šio 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. 
2.1.5. Narys – juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis Įstatuose Federacijos nariui nustatytus reikalavimus, dėl kurio narystės 

Federacijoje yra priimtas kompetentingo Federacijos organo sprendimas. 
2.1.6. Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, esantis Federacijos nariu ir vykdantis veiklą, susijusią su kultūrizmo, 

kūno rengybos ir fitneso propagavimu, plėtojimu. 
2.1.7. Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus sportininkus, užsiimantys su kultūrizmu, kūno rengyba ar fitnesu 

susijusia veikla Federacijoje, Klube ar Naryje, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir veiklos pobūdžio 
(administracinė, sportinė ar kita) ar trukmės, tokie kaip vadovai, valdymo organų ar kitų organų nariai, treneriai, 
sportininko pagalbinis personalas, medicinos personalas, atstovai spaudai, kitas pagalbinis personalas, taip pat kiti 
asmenys, galintys daryti įtaką Federacijai, Klubui, Nariui, tokie kaip akcininkai, dalininkai ar rėmėjai, taip pat varžybų 
teisėjai, inspektoriai, varžybų sekretoriato nariai, asmenys atsakingi už Renginių vykdymą, saugumą, varžybų teisėjai, 
inspektoriai, sekretoriato teisėjai ar nairiai, savanoriai, asmenys, turintys įgaliojimus susijusius su Renginių 
organizavimu, o taip pat ir kiti asmenys, vykdantys Renginių organizavimo kontrolę. 

2.1.8. Renginys – Federacijos IFBB ar EBFF organizuojamos ir pagal atitinkamus nuostatus bei taisykles vykdomos sporto 
varžybos, sporto pratybos, čempionatai, lygos ir jų renginiai, sporto treniruočių stovyklos, sportininkų atrankos, 
apdovanojimų ar kitas renginys, kitas vietos ar tarptautinis sporto renginys, į kurį Federacija deleguoja atstovus, taip 
pat bet koks kitas renginys Federacijos veiklos teritorijoje, kurie susiję su kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso 
plėtojimu, propagavimu, kuriame dalyvauja Federacijos narys, Federaciją atstovaujantis asmuo, Oficialus asmuo 
ir/arba sportininkas ir/arba Narys ir/arba Klubas. 

2.1.9. Drausmės pažeidimai – asmens veika (veikimas arba neveikimas), kuriais yra pažeidžiamos šiame Kodekse nustatytos 
etikos normos ir kiti Kodekse numatyti drausmės pažeidimai, už kuriuos taikomos Kodekse nustatytos sankcijos,  taip 
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pat asmens veika, kuri prieštarauja sąžiningo, sportiško, etiško, garbingo elgesio, žaidimo principams ir taisyklėms, 
geriems papročiams ir/arba kenkia ar gali pakenkti kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sporto šakai, šios sporto 
šakos, Federacijos, jos Dalyvių įvaizdžiui, reputacijai. 

2.1.10. WADA – Pasaulio antidopingo agentūra. 
2.1.11. LAA – Lietuvos antidopingo agentūra. 

2.2. Šiame Kodekse vartojamos sportininkų, teisėjų, trenerių, sportininko pagalbinio personalo sąvokos yra suprantamos taip, 
kaip jos apibrėžtos Federacijos Įstatuose. 

2.3. Sąvokos ir apibrėžimai naudojami vienaskaita yra taikomi ir daugiskaita, ir atvirkščiai.  
2.4. Kodekse neaptartos sąvokos ir apibrėžimai suprantami taip, kaip jie apibrėžiami ir/ar aiškinami Federacijos dokumentuose, 

Lietuvos Respublikos sporto įstatyme ir kituose teisės aktuose, IFBB ir EBFF dokumentuose. 
 

3. ASMENYS, KURIEMS TAIKOMAS KODEKSAS 
3.1. Kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai ir juridiniai asmenys: 

3.1.1. Federacijos administracija ir kiti darbuotojai; 
3.1.2. Federacijos valdymo organų nariai; 
3.1.3. Nariai, jų vadovai, atstovai ar darbuotojai; 
3.1.4. Klubai, jų vadovai, atstovai ar darbuotojai; 
3.1.5. Sportininkai, sportininkų agentai ar kiti sportininkų atstovai; 
3.1.6. Oficialūs asmenys; 
3.1.7. Renginio žiūrovai ir kiti asmenys, kurie, ar kurių veiksmai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su Renginio dalyviais; 
3.1.8. Kiti į Įstatų 3.1.1 - 3.1.7 punktuose nurodytas asmenų kategorija nepatenkantys fiziniai ir juridiniai asmenys, 

Federacijos veiklos teritorijoje propaguojantys kultūrizmą, kūno rengybą ar fitnesą, šių asmenų nariai, darbuotojai ar 
atstovai. 

3.2. Už tą patį Drausmės pažeidimą gali būti taikomos sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui. 
Juridiniam asmeniui gali būti taikomos sankcijos už sportininko, trenerio ir/arba kito Oficialaus asmens veiksmais 
padarytus Drausmės pažeidimus. 

 

4. KODEKSO TAIKYMO PRINCIPAI 
4.1. Kodeksas taikomas visuose Renginiuose, įskaitant laikotarpius iki Rengino, Renginio metu ir po Rengionio (pavyzdžiui, iki 

varžybų, per varžybas ir po varžybų), taip pat visais kitais atvejais, kai yra pažeidžiami Kodekse, Federacijos dokumentuose, 
IFBB ar EBFF dokumentuose nustatyti reikalavimai ir taisyklės. 

4.2. Kodeksas taikomas organizuojant Drausmės pažeidimų nagrinėjimo procedūrą. 
4.3. Jeigu Kodekse nenumatyta kitaip, Dalyviams už tą patį Drausmės pažeidimą kartu su Kodekse numatyta sankcija gali būti 

taikomos ir kitos – Renginių nuostatuose, Įstatuose, IFBB, EFBB ar Federacijos dokumentuose, sportinės veiklos sutartyse 
nurodytos sankcijos, skiriamos pagal atitinkamuose dokumentuose reglamentuotą sankcijų taikymo tvarką.   

 

5. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS 
5.1. Asmenys, nurodyti Kodekso 3 straipsnyje, atsako už Lietuvos kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sporto plėtotę, šio sporto 

reputaciją tiek Lietuvoje, tiek ir už Lietuvos ribų. Kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys privalo siekti pateikti kultūrizmo, 
kūno rengybos ir fitneso sporto šaką kaip garbingą, sąžiningą, teisėtą, sporto šaką be smurto (fizinio ar bet kokia kita 
forma), be apgaulės ir bet kokių neetiškų veiksmų. Kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys privalo vengti teisės pažeidimų, 
darančių žalą tiek kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sportui, tiek pažeidžiančių kitų asmenų teises bei teisėtus interesus.  

5.2. Kodeksu siekiama užtikrinti, kad Renginiai būtų administruojami, o kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sporto šaka būtų 
vystoma bei kultivuojama laikantis etikos, sąžiningumo, garbingumo, skaidrumo, demokratijos, patikimumo, orumo, 
profesionalaus elgesio ir garbingo varžymosi principų, taip pat sporto principų, įtvirtintų LR sporto įstatyme, IFBB ar EFBB 
dokumentuose. 

5.3. Kodekse garbingas varžymasis apibrėžiamas ne tik kaip varžymasis pagal taisykles, apima apgaulės, dopingo, smurto, 
seksualinio priekabiavimo, išnaudojimo, siekiant, kad sportas taptų švarus, bet ir draugystė, pagarba kitiems ir kilnaus 
požiūrio puoselėjimas. Garbingo varžymosi sąvoka apima tiek Renginius (sporto ar kitus), tiek kultūrizmo, kūno rengybos 
ir fitneso sporto šakos valdymo ir administravimo sritis, veiklos Federacijoje sritis.  

5.4. Nesportiškas elgesys yra netoleruojamas. Nesportišku laikomas taip pat ir toks elgesys, kuris laikytinas nesportišku 
remiantis Federacijos Įstatais, Renginių (varžybų) varžybų taisyklėmis ar nuostatais, EBFF ar IFBB patvirtintais etikos 
kodeksais. Visi asmenys turi laikytis Federacijos, IFBB, EBFF, WADA, LAA nustatytų sporto taisyklių.  

5.5. Kilnus sportinis elgesys yra pagrindinis kultūrizmo, kūno rengybos ir fitenso sporto principas. Iš visų dalyvaujančių 
kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sporte tikimasi kilnaus ir sąžiningo elgesio. Nesportiškas elgesys yra netoleruojamas 
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5.6. Dalyviai ar Oficialūs asmenys privalo elgtis sąžiningai, etiškai, garbingai, nešališkai, nekorumpuotai, laikytis 
demokratiškumo ir sportiško elgesio principų, savo veikimu ar neveikimu kitiems Dalyviams, Oficialiems asmenims, 
Federacijai ir jos atstovams nedaryti žalos, nekenkti jų įvaizdžiui ar reputacijai. 

5.7. Kiekvieno asmens teisė į orumą bei pagarbų elgesį yra neatsiejama šio Kodekso dalis. 
5.8. Kodekso 3 straipsnyje nurodytų asmenų, tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba ir atsakomybe, orumu 

bei dėmesingumu, bet kokios formos smurto ir piktnaudžiavimo netoleravimą. Siekiant sportinių rezultatų, visada privalo 
būti atsižvelgiama į sportininkų fizinę ir psichologinę gerovę.  

5.9. Kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sporte draudžiama bet kokia diskriminacija dėl lyties, rasės, religijos, politinių 
įsitikinimų, socialinės, šeiminės padėties, lytinės orientacijos, amžiaus ar kitų pagrindų. Netoleruojamas priekabiavimas, 
fizinis ar psichinis sužalojimas, šmeižtas ir / ar piktnaudžiavimas bet kurioje srityje. Bet kokios priekabiavimo formos – 
fizinės, psichologinės, profesinės ar lytinės yra griežtai draudžiamos. Kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sportas skatina 
vyrų ir moterų lygiateisiškumą. 

5.10. Manipuliavimas sporto varžybomis, draudžiamų preparatų (dopingo) ar jų metodų naudojimas yra nesuderinami su 
kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sportu. 

5.11. Visi asmenys, veikiantys Federacijos vardu, Federacijos organų nariai, privalo priimti sprendimus remdamiesi Federacijos 
interesais bei vengti, kad jų asmeniniai interesai neprieštarautų Federacijos interesams. Asmenys, kurių interesams 
Federacijos sprendimas ar politika pagrįstai gali turėti įtakos (įskaitant materialių išmokų gavimą), privalo nusišalinti nuo 
tokių sprendimų priėmimo proceso. 

5.12. Asmenys, nurodyti Kodekso 3 straipsnyje, privalo būti lojalūs Federacijai, kultūrizmo, kūno rengybos ir fitenso sportui bei 
jo propaguojamiems garbingo varžymosi principams ir nedaryti nieko, kas galėtų diskredituoti sportą ar Federaciją. 

5.13. Dalyviai privalo laikytis šio Kodekso, Įstatų, Renginių nuostatų, taisyklių ar kitų analogiškų Renginių organizavimo ir 
dalyvavimo Renginiuose tvarką nustatančių dokumentų, įskaitant sutartis / susitarimus dėl dalyvavimo Renginiuose, kitų 
Federacijos dokumentų bei organų sprendimų, vengti faktinių ar numanomų interesų konfliktų, trukdančių nepriklausomai 
ir kryptingai veikti kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sporto šakos labui. 

5.14. Oficialių asmenų elgesys etikos požiūriu turi būti nepriekaištingas. Jiems draudžiama piktnaudžiauti savo pareigomis, 
gaunant asmeninę naudą ar naudojantis kokiu nors pranašumu prieš kitus, ir visose administravimo ir veiklos srityse siekti 
skaidrumo ir atvirumo. 

5.15. Privaloma laikytis konfidencialumo. Sužinota ar patikėta informacija negalima naudotis, siekiant gauti naudos sau ar 
suteikiant ją tretiesiems asmenims ar, siekiant pakenkti kitam asmeniui ar Federacijai. 

5.16. Privaloma vadovautis dorumo, sąžiningumo ir pagarbos principais, kaip esminiais kultūrizmo, kūno rengybos ir fitenso 
veiklų atžvilgiu ir niekada sąmoningai nepateikti melagingos informacijos kitiems. 

5.17. Privaloma gerbti visas sutartis/susitarimus (tiek asmeninius, tiek verslo), susijusius su kultūrizmu, kūno rengyba ir fitnesu 
bei neskatinti kitų pažeisti tokių sutarčių / susitarimų. 

5.18. Būtina siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo su privačiomis ir valstybinėmis organizacijomis, kurti bendradarbiavimo 
santykius su rėmėjais, komerciniais partneriais, pardavėjais, tiekėjais, konsultantais ir kitais su sportu susijusiais ir 
siekiančiais jį populiarinti asmenimis, vadovaujantis visuotinai priimtomis etikos normomis bei šio Kodekso nuostatomis. 

5.19. Oficialūs asmenys, atstovaudami Federaciją, Narius, Klubus ar kitas sporto organizacijas, turi tai daryti garbingai ir 
respektabiliai.  

5.20. Kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys negali daryti nieko, kas galėtų suteršti, sumenkinti kultūrizmo, kūno rengybos ir 
fitenso sportą arba pakenti šio sporto įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje. 

5.21. Privalo būti užtikrinta visapusiška, teisinga, tiksli ir savalaikė reikalaujama informacija, ataskaitos, pateikiami paaiškinimai 
aukštesnio lygmens sporto organizacijoms arba bet kuriai kitai susijusiai sporto institucijai, taip pat valstybinėms 
institucijoms, besąlygiškai laikantis teisės aktų.  

 

6. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI 
6.1. Drausmės pažeidimais yra šiame Kodekse nurodytų bendrųjų etikos normų pažeidimai, Federacijos dokumentų, sutarčių 

ar reikalavimų pažeidimai, Renginio taisyklių, reglamentų, reikalavimų ar kitokių nuostatų pažeidimai, IFBB ar EFBB 
dokumentų pažeidimai, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Drausmės pažeidimais taip pat yra laikomi šie veiksmai nukreipti, 
kurie šio Kodekso prasme taip pat yra laikytini nesportišku elgesiu, prieš Federaciją, bet kurį Dalyvį, Oficialų asmenį, 
sportininką, Narį, Klubą, teisėją, IFBB ar EFBB atstovą ar Renginio žiūrovą: 

6.1.1. elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties, šeimos, amžiaus, 
seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių savybių; 

6.1.2. dopingo ir/ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, jeigu jos nepaskirtos gydymo tikslais, vartojimas; 
6.1.3. neteisėtos įtakos darymas ar sutartų varžybų (angl. match-fixing), manipuliavimo sporto varžybomis draudimo 

principo pažeidimas; 
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6.1.4. alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas apsvaigus nuo alkoholio Renginio teritorijoje iki Renginio, per Renginį ar 
po Renginio, išskyrus atvejus, kai alkoholinių gėrimų vartojimas yra oficialiai galimas tam tikro tipo Renginio metu, 
tam tikroje Renginio dalyje, tam tikru Renginio metu ir tam tikriems Renginio dalyviams; 

6.1.5. neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas, chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, 
įžeidžiančių ar grasinančių žodžių, ir/ar gestų, ir/ar veiksmų naudojimas; 

6.1.6. bet koks psichologinio smurto panaudojimas; 
6.1.7. bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais siekiama užkirsti kelią 

neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis; 
6.1.8. tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas teikti ar sutikimas priimti 

bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė daryti įtaką varžybų rezultatams ar eigai ir/ar 
bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, siekiama daryti įtaką varžybų rezultatams ar eigai; 

6.1.9. tiesioginis ar netiesioginis siūlymas, pažadas ar teikimas savo ar kito asmens vardu bet kokios formos naudos, tokiu 
būdu skatinant pažeisti Kodekse, Federacijos organų patvirtintuose dokumentuose ir/ar IFBB, EFBB, WADA ar LAA 
patvirtintuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, taip pat sutikimas priimti bet kokios formos naudą, pažadas 
dėl bet kokios naudos suteikimo ar bet kokios formos naudos priėmimo; 

6.1.10. kito Dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo sąžiningumu viešuose 
pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų; 

6.1.11. kitų Dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose; 
6.1.12. Federaciją, Dalyvius ar kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sportą  diskredituojantys vieši pasisakymai; 
6.1.13. nevykdymas Federacijos organų, įskaitant drausminių organų, nurodymų, sprendimų ar reikalavimų, jei šie 

tiesiogiai yra susiję su Dalyviu arba skirti atitinkamiems Dalyviams (Klubams, Nariams ir pan.), su kuriais Dalyvis yra 
tiesiogiai susijęs; 

6.1.14. nevykdymas, atsisakymas vykdyti Federacijos Įstatų ar kitų Federacijos dokumentų, IFBB, EFBB ar kitų 
tarptautinių sporto organizacijų patvirtintų taisyklių, reglamentų, instrukcijų, jeigu jų taikymo sritis tiesiogiai liečia 
Dalyvį arba tiesiogiai susiję su Dalyvio veikla sporto srityje, nuostatas; 

6.1.15. necenzūrinių žodžių vartojimas Renginių metu, taip pat Federacijos organų veikloje Federacijos organų narių, 
Dalyvių ar Oficialių asmenų atžvilgiu; 

6.1.16. bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai;  
6.1.17. asmens, neturinčio teisės dalyvauti varžybose, įrašymas į protokolą ar neįrašyto į protokolą asmens dalyvavimas 

varžybose bei asmens, neturinčio teisės dalyvauti varžybose ar kitame Renginyje, dalyvavimas varžybose ar kitame 
Renginyje; 

6.1.18. reikalavimų sportininkų aprangai pažeidimas; 
6.1.19. nepagrįstas sportininko ar sportininko pagalbinio personalo nario pasitraukimas iš varžybų, atsisakymas varžytis, 

neatvykimas į varžybas ar savavališkas varžybų nutraukimas, kai dėl dalyvavimo varžybose Federacijai buvo pateiktos 
išankstinės paraiškos arba egzistuoja atskiri sutartiniai įsipareigojimai Federacijai dalyvauti varžybose. 

6.2. Drausmės pažeidimais taip pat yra laikomas ir rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį 6.1.1-6.1.19 punktuose nurodytą 
pažeidimą. 

6.3. Klubai ar Nariai privalo užtikrinti, kad juos palaikantys žiūrovai susilaikytų nuo nesportiško ar kitokio netinkamo elgesio 
Renginių metu, prieš Renginius ar po Renginių. Už žiūrovų, susijusių su Klubais ar Nariais, nesportišką ar kitokį netinkamą 
elgesį sankcijos gali būti taikomos atitinkamam Klubui ar Nariui. 

 

7. SANKCIJOS 

7.1. Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms paklusti privalo visi juridiniai ir fiziniai asmenys, nurodyti Kodekso 3 
straipsnyje. Asmenims gali būti taikomos šios sankcijos: 

7.1.1. Įspėjimas; 

7.1.2. Diskvalifikacija – draudimas dalyvauti konkrečiame Renginyje (pavyzdžiui, varžybose) ar Renginiuose; 

7.1.3. Reitingo taškų anuliavimas; 

7.1.4. Varžybų rezultato anuliavimas; 

7.1.5. Apdovanojimų (prizų, premijų, titulų ir pan.) ar finansavimo panaikinimas; 

7.1.6. Terminuotas arba neterminuotas draudimas dalyvauti Federacijos veikloje; 

7.1.7. tarpinė sankcija – siūlymas kompetentingam Federacijos organui ar kitam asmeniui, turinčiam atitinkamus 
įgaliojimus, pašalinti asmenį iš Federacijos organo narių arba iš Federacijos narių. 

7.2. Įspėjimas – raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, įsipareigojimą jų laikytis, įspėjant apie galimą griežtesnių 
sankcijų taikymą, tuo atveju, jeigu vėl būtų padarytas pažeidimas. 
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7.3. Diskvalifikacija gali būti taikoma nustatytam Renginių (pavyzdžiui, varžybų) skaičiui, tam tikram laikotarpiui arba visam 
laikui. Tuo atveju, jei diskvalifikacija taikoma tam tikram Renginių skaičiui, skaičiuojant Renginių skaičių į jį įtraukiami tik 
faktiškai įvykę ir nenutraukti Renginiai.  

7.4. Asmuo, kuriam taikoma apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) ar finansavimo panaikinimo sankcija, privalo grąžinti 
visus atitinkamame sprendime nurodytus apdovanojimus ar finansavimą, įskaitant gautas pinigines lėšas ir daiktus, 
turinčius simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias kiekvienu atveju nustato 
atitinkamas, tokią sankciją skyręs, drausminis organas.   

7.5. Jeigu Kodekso 7.1.5 punkto sankcija taikoma kartu su kuria nors kita Kodekso 7.1 punkte nurodytas sankcija, tai pastarosios 
sankcijos taikymo laikotarpis bet kuriuo atveju tęsiasi tol, kol asmuo neįvykdo įpareigojimo grąžinti Federacijai 
apdovanojimus ar finansavimą. 

7.6. Draudimas dalyvauti Federacijos veikloje reiškia draudimą asmeniui vykdyti administracinę, sportinę, techninę ar bet kokią 
kitokią veiklą Federacijoje ar Federacijos kompetencijos ribose. 

 

8. SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS 

8.1. Už Drausmės pažeidimus asmenims gali būti skiriama bet kuri Kodekse numatyta sankcija, jei Kodeksas atskirai nenumato 
atsakomybės už konkretų pažeidimą. 

8.2. Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio subjekto kaltės formos (tyčia ar neatsargumo). 

8.3. Už tą patį Drausmės pažeidimą asmeniui gali būti taikoma sankcija tik vieną kartą, tačiau ši taisyklė nėra taikytina tuo 
atveju, kai pagal Kodekso 7.1.7 punktą yra pasiūloma sankciją skirti kitam kompetentingas Federacijos organui ar kitam 
asmeniui. 

8.4. Už tą patį pažeidimą gali būti skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti skiriamos sankcijos 
ir fiziniam ir juridiniam asmeniui. 

8.5. Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato drausminis organas. Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama 
į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės mastą bei visas kitas svarbias aplinkybes. 

8.6. Drausminiai organai sankcijos su terminu skyrimo atvejais privalo nustatyti aiškų sankcijos terminą, t. y. nurodyti termino 
pirmą ir paskutinę dieną. 

8.7. Sankcija už Drausmės pažeidimus negali būti skiriama praėjus daugiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių nuo pažeidimo padarymo 
dienos. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo: 

8.7.1. dienos, kurią asmuo atliko pažeidimą; 

8.7.2. dienos, kurią pažeidimas pasibaigė, jeigu pažeidimas truko tam tikrą laikotarpį; 

8.7.3. paskutinio tokio pažeidimo padarymo momento, pasikartojančio pažeidimo atveju.  

 

9. EDAK KOMPETENCIJA IR DRAUSMĖS PAŽEIDIMO NAGRINĖJIMAS 

9.1. Drausmės pažeidimus pagal šį Kodeksą nagrinėją ir sprendimus dėl sankcijų už Drausmės pažeidimus priima EDAK.  

9.2. Drausmės pažeidimus pagal šį Kodeksą taip pat gali nagrinėti kitas kompetentingas Federacijos organas, jeigu Federacijos 
Įstatuose yra nustatyta šio organo kompetencija nagrinėti Drausmės pažeidimų bylas pagal šį Kodeksą. Tokiu atveju toks 
kompetentingas Federacijos organas Drausmės pažeidimus nagrinėja vadovaudamasis šio Kodekso nuostatomis ir turi 
šiame Kodekse EDAK priskirtą kompetenciją. 

9.3. EDAK kompetencija: 

9.3.1. EDAK nagrinėja gautus skundus bei tiria savo iniciatyva nustatytus Drausmės pažeidimus pagal šį Kodeksą, sprendžia 
dėl šiame Kodekse numatytų sankcijų taikymo bei skiria šiame Kodekse numatytas sankcijas. 

9.3.2. Drausminius pažeidimus sprendžia vadovaudamasi šiuo Kodeksu, Federacijos Įstatais ar kitais Federacijos 
dokumentais, IFBB ar EFBB dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su 
kultūrizmo, kūno rengybos ir fitneso sporto ir / ar sporto teisiniu. Tais atvejais, kai kilusio klausimo nereglamentuoja 
šis Kodeksas ir / ar kiti šiame punkte nurodyti aktai, EDAK vadovaujasi paprotinėmis normomis, o jeigu tokių nėra – 
atitinkamą klausimą sprendžia savo nuožiūra, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. 

9.3.3. EDAK nagrinėja tik tuos klausimus, skundus, pareiškimus, kurie yra priskirti jos kompetencijai pagal Kodeksą. EDAK 
savo sprendimais neturi teisės pažeisti, apriboti kitų Federacijos organų kompetencijos, ar įsikišti į kitų Federacijos 
organų kompetenciją. 

9.3.4. EDAK išnagrinėjusi Drausmės pažeidimo bylą privalo priimti vieną iš šių sprendimų:  

9.3.4.1. konstatuoti Drausmės pažeidimą ir skirti Kodekse nustatytą sankciją; 

9.3.4.2. konstatuoti, kad Drausmės pažeidimas nebuvo padarytas;  
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9.3.4.3. nutraukti Drausmės pažeidimo bylą, jeigu:  

9.3.4.3.1. klausimas nėra priskirtas EDAK kompetencijai;  

9.3.4.3.2. pasibaigė Kodekso 8.7 punkte nustatytas terminas sankcijai skirti; 

9.3.4.3.3. proceso šaliai mirus arba ją paskelbus pasibaigusia; 

9.3.4.3.4. kitais atvejais, kai tolesnis bylos nagrinėjimas netenka prasmės. 

9.4. EDAK Drausmės pažeidimo bylą pradeda gavusi bet kokią informaciją ir/arba prašymą iš trečiųjų asmenų apie galimai 
padarytą Drausmės pažeidimą ir/arba bent vieno iš EDAK nario iniciatyva kreipiantis į EDAK.  

9.5. Drausmės pažeidimo byla gali būti nagrinėjama bet kokia forma: raštu; žodžiu; naudojantis telekomunikacijų priemonėmis. 
Dėl Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimo formos sprendimą priima EDAK. Bet kuriuo atveju EDAK privalo užtikrinti 
įtariamo Drausmės pažeidimu asmens, asmens, pranešusio apie Drausmės pažeidimą, ar kitų suinteresuotų asmenų teises 
pateikti savo paaiškinimus visais Drausmės pažeidimo bylos klausimais. 

9.6. EDAK apie pradėtą Drausmės pažeidimo bylą informuoja įtariamą Drausmės pažeidimu padarymu asmenį bei nustato ne 
trumpesnį nei 5 dienų ir ne ilgesnį nei 10 kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos rašytiniams 
paaiškinimams dėl Drausmės pažeidimo pateikti. Jeigu asmuo be pateisinamos priežasties per EDAK nustatytą terminą 
nepateikia paaiškinimo EDAK turi teisę priimti sprendimą, remdamasis byloje esančiais įrodymais. 

9.7. EDAK patikrina įtarimo Drausmės pažeidimu asmens paaiškinimus, sprendžia dėl poreikio gauti papildomus paaiškinimus, 
informaciją ar įrodymus iš bet kurių kitų asmenų, reikšmingus Drausmės pažeidimo bylos išnagrinėjimui. 

9.8. EDAK surinkusi visų suinteresuotų šalių paaiškinimus, Drausmės pažeidimo bylai išnagrinėti reikšmingus duomenis bei 
įrodymus, praneša apie Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimo datą ir laiką. Jeigu EDAK nusprendžia esant būtinybei, į 
Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimą EDAK turi teisę kviesti įtariamą pažeidimu asmenį ar kitus suinteresuotus asmenis 
bei suteikti galimybę šiems asmenims papildomai pateikti paaiškinimus žodžiu. 

9.9. EDAK Drausmės pažeidimo bylą privalo išnagrinėti, priimti sprendimą bei jį pateikti Federacijos valdybai ne vėliau kaip per 
1 (vieną) mėnesį nuo Kodekso 9.4 punkte nustatytos Drausmės pažeidimo bylos pradžios, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau 
kaip iki Kodekso 8.7 punkte nustatyto sankcijos skyrimo termino pabaigos. Šį terminą EDAK turi teisę pratęsti papildomai 
10 (dešimčiai) dienų, tačiau ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą, jeigu dėl tokio pratęsimo nebus pažeistas Kodekso 8.7 punkte 
nustatytas terminas. 

9.10. Tais atvejais, kai konkrečių terminų, per kuriuos turi būti atlikti veiksmai nagrinėjant Drausmės pažeidimo bylą, šis 
Kodeksas nenustato, juos nustato EDAK.  

9.11. Kiekvienu atveju, ar atitinkamas veiksmas buvo atliktas per nustatytą terminą, sprendžia EDAK. Proceso šalies prašymu dėl 
svarbių priežasčių EDAK pirmininkas gali pratęsti ar atnaujinti nustatytą terminą tokios šalies veiksmui atlikti. 

9.12. EDAK sprendimai yra privalomo pobūdžio, sukelia asmenims teisines pasekmes nuo jų priėmimo bei privalo būti vykdomi, 
išskyrus sprendimus dėl tarpinės sankcijos pagal Kodekso 7.1.7 punktą paskyrimo.  

9.13. EDAK nariai bei visi procese dalyvaujantys asmenys privalo elgtis sąžiningai, nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis 
teisėmis, rūpintis operatyviu kilusių klausimų ir/ar ginčų išnagrinėjimu. 

9.14. Proceso šalys privalo rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti EDAK visus įrodymus ir argumentus, kuriais 
grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai, taip pat visus kitus jų turimus dokumentus, susijusius su EDAK nagrinėjamu 
klausimu ir/ar ginču, galinčius turėti reikšmės tinkamam atitinkamo klausimo ir/ar ginčo išnagrinėjimui.  

9.15. EDAK sprendimas priimamas kolegialiai visų EDAK narių. EDAK sprendimas privalo būti surašytas ir pasirašytas EDAK 
pirmininko.  

9.16. Visuose EDAK sprendimuose privalo būti nurodyta: 

9.16.1. sprendimą priėmusios EDAK sudėtis;  

9.16.2. šalių pavadinimai ir / ar vardai, pavardės;  

9.16.3. sprendimo priėmimo data;  

9.16.4. nustatytų faktų santrauka;  

9.16.5. sprendimo motyvai;  

9.16.6. taikomos sankcijos pagal Kodekso 7.1 punkto nuostatas. 

9.17. Bet kokia EDAK teikiama informacija laikoma pateikta tinkamai, jeigu yra persiųsta elektroniniu paštu, kitomis 
telekomunikacijų priemonėmis, registruotu laišku ar pasirašytinai įteikta asmeniškai. 

9.18. EDAK sprendimai perduodami vykdyti Federacijos valdybai. Tais atvejais, kai EDAK sprendime nurodoma Kodekso 7.1.7 
punkte nustatyta sankcija, toks EDAK sprendimas perduodamas kompetentingam Federacijos organui galutinio sprendimo 
priėmimui. 

  
 




