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I SKYRIUS 

BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1 straipsnis. Lietuvos žolės riedulio federacijos etikos ir drausmės kodekso paskirtis. 

1. Lietuvos žolės riedulio federacijos etikos ir drausmės kodekso paskirtis – nustatyti 

garbingo žaidimo ir su juo susijusios veiklos, etikos vertybinius princius, elgesio nuostatas, 

pripažinti, palaikyti, puoselėti žolės riedulio, kaip sporto šakos ir garbingo žaidimo, įvaizdį, 

nustatyti atsakomybę už šio kodekso ir kitų aktų pažeidimus. 

2. Lietuvos žolės riedulio federacijos etikos ir drausmės kodeksas ir jo nuostatos remiasi jau 

suformuotais etikos principais kituose teisės aktuose: Europos Tarybos patvirtintu Sporto etikos 

kodeksu, Tarptautinės žolės riedulio federacijos (FIH) Etikos kodeksu, Tarptautinio olimpinio 

komiteto (TOK) Etikos kodeksu ir kt. 

3. Lietuvos žolės riedulio federacijos etikos ir drausmės kodeksas nustato pažeidimus, už 

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

jos taikymo sąlygas už kituose Lietuvos žolės riedulio federacijos organų ir/ar administracijos 

patvirtintuose dokumentuose ir sprendimuose, taip pat oficialių, FIH ir EHF dokumentuose ir jų 

organų sprendimuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą. 

4. Lietuvos žolės riedulio federacijos etikos ir drausmės kodeksas nustato Lietuvos žolės 

riedulio federacijos drausminių organų sudarymo tvarką, jų kompetenciją bei taisykles, kuriomis 

vadovaudamiesi Lietuvos žolės riedulio federacijos drausminiai organai sprendžia jų kompetencijai 

paskirtus klausimus. 

 

 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS 

 

2 straipsnis. Sąvokos ir apibrėžimai. 

1. Lietuvos žolės riedulio federacijos etikos ir drausmės kodekse naudojamos sąvokos ir 

apibrėžimai reiškia: 

(1) Dalyviai – Lietuvos žolės riedulio federacijos etikos ir drausmės kodekse nurodyti 

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

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

(2) Etikos ir drauismės kodeksas – Lietuvos žolės riedulio federacijos organų patvirtintas 

Lietuvos žolės riedulio federacijos etikos ir drausmės kodeksas su visais pakeitimais; 

(3) Drausminiai organai – oficialių organizacijų drausminiai organai, LŽRF etikos ir drausmės 

komisija; 

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

sąžiningo, sportiško, etiško, garbingo elgesio, žaidimo principams ir taisyklėms, geriems 

papročiams ir/arba kenkia ar gali pakenkti žolės riedulio, kaip sąžiningos sporto šakos, Dalyvių 

įvaizdžiui, reputacijai. Drausmės pažeidimais laikoma taip pat asmens veikla, pažeidžianti Etikos ir 

drausmės kodekso 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose numatytus reikalavimus; 

(5) Drausmės pažeidimo byla – Etikos ir drausmės kodekse nustatyta tvarka vykdomas 

procesas dėl galimai įvykdyto Drausmės pažeidimo; 

(6) FIH – Tarptautinė žolės riedulio federacija; 

(7) EHF – Europos žolės riedulio federacija; 

(8) Iki varžybų – laikotarpis nuo atvykimo į Varžybų vydkymo vietą iki ofisialios Varžybų 

pradžios; 

(9) Komanda – oficialūs asmenys ir Sportininkai, kurie pagal sportinės veiklos sutartį ar kitą 

sutartį, dalyvauja Kluvo veikloje; 
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(10) Klubas – viešas ar privatus juridinis asmuo, esantis LŽRF nariu ir vykdantis veiklą 

susijusią su žolės riedulio propagavimu ir/ar plėtojimu; 

(11) LŽRF – Lietuvos žolės riedulio federacija; 

(12) LŽRF administracija – LŽRF įstatuose nurodyti organai, kurie pagal kompetenciją yra 

įgalioti spręsti administracines funkcijas; 

(13) LŽRF įstatai – nustatyta tvarka patvirtinti ir viešame registre įregistruoti LŽRF įstatai 

su visais pakeitimais; 

(14) LŽRF organai – LŽRF įstatuose nurodyti vienasmeniai ir kolegialūs valdymo organai; 

(15) LŽRF varžybos – federacijos organizuojami oficialūs sporto renginiai; 

(16) LŽRF veiklos teritorija – Lietuvos Respublika; 

(17) Narys – viešas ar privatus juridinis asmuo, kuris pagal LŽRF įstatus yra LŽRF narys; 

(18) Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus Sportininkus, užsiimantys su žolės 

rieduliu susijusia veikla Klube, Naryje ar LŽRF, nepriklausomai nuo jo užimamų pareigų ir veiklos 

pobūdžio (administracinė, sportinė ar kita) ar trukmės, tokie kaip vadovai, treneriai, medicinos 

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

Klubui, Nariui, tokie kaip akcininkai, dalininkai ar rėmėjai; 

(19) Oficiali lyga – juridinis asmuo, kuriam LŽRF yra delegavusi teisę vykdyti atitinkamo 

lygio oficialų Lietuvos žolės riedulio čempionatą(-us); 

(20) Oficialūs varžybų asmenys – teisėjas, komisaras, sekretoriatas, asmenys atsakingi už 

Varžybų saugumą, asmenys, turintys įgaliojimus susijusius su Vražybų organizavimu, kiti asmenys, 

vykdantys Varžybų organizavimo komtrolę bei vertinantys teisėjų veiksmus; 

(21) Po varžybų – laikotarpis uo oficialios Varžybų pabaigos iki išvykimo iš Varžybų 

vykdymo teritorijos; 

(22) Renginiai – bet kokie renginiai LŽRF teritorijoje, kurie susiję su žolės riedulio 

plėtojimu, propogavimu, kuriame dalyvauja Oficialus asmuo ir/ar Sportininkas, ir/ar Narys, ir/ar 

Klubas; 

(23) Sportininkas – fizinis asmuo, kuris profesionaliai ar neprofesionaliai žaidžia žolės 

riedulį; 

(24) Varžybos – oficialiai organizuojami ir pagal atitinkamų Varžybų nuostatus, Žaidimo 

taisykles vykdomi žolės riedulio čempionatai, turnyrai, rungtynės, taip pat bet kokie kiti žolės 

riedulio čempionatai, turnyrai, rungtynės organizuojami ir vykdomi LŽRF veiklos teritorijoje arba 

už jos, jei varžybose dalyvauja nors viena Komanda. Sąvoką Varžybos apima ir Sportininkų 

treniruotes, rengiantis Varžyboms; 

(25) Varžybų nuostatai – nustatyta tvarka patvirtinti Varžybų nuostatai; 

(26) Varžybų pradžia – momentas nuo oficialiai paskelbtos Varžybų pradžios; 

(27) Varžybų pabaiga – momentas nuo oficialiai paskelbtos Varžybų pabaigos; 

(28) Varžybų vykdymo teritorija – Varžybų ir apšilimo, treniruočių aikštės, teritorija tarp 

jų ir kita teritorija, susijusi su konkrečių Varžybų vykdymo vieta (arena, sporto sale, stadionu ir jų 

prieigomis); 

(29) Žaidimo taisyklės – FIH patvirtintos „Oficialios žolės riedulio taisyklės“. 

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

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

apibrėžti ir/ar aiškinami LŽRF dokumentuose arba kituose dokumentuose, tame tarpe Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose, FIH, EHF dokumentuose. 
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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) LŽRF; 

(2) LŽRF administracija ir kiti darbuotojai; 

(3) LŽRF valdymo organų nariai; 

(4) Nariai; 

(5) Narių darbuotojai; 

(6) Klubai; 

(7) Klubų darbuotojai; 

(8) Sportininkai; 

(9) Sportininkų atstovai; 

(10) Oficialūs asmenys; 

(11) Oficialūs varžybų asmenys; 

(12) Kiti LŽRF veiklos teritorijoje žolės riedulį propoguojantys fiziniai ir juridiniai 

asmenys bei juridinių asmenų nariai ir darbuotojai; 

(13) Žiūrovai ir kiti asmenys, kurie, ar kurių veiksmai, tiesiogiai arbe 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 

Oficialaus asmens veiksmais 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, LŽRF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir prendimuose 

ir/ar FIH bei HF dokumentuose ir jš organų sprendimuose nustatyti reikalavimai ir taisyklės. 

2. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas organizuojant Drausmės pažeidimų nagrinėjimo 

veiklą. 

 

5 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso ir kitų aktų, numatančių atsakomybę už 

drausmės pažeidimus, taikymas. 

1. 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 – 

Varžybų nuostatuose, Oficialių lygų nuostatuose, dokumentuose, sportinės veiklos sutartyse ar FIH, 

EHF dokumentuose nurodytos sankcijos, skiriamos pagal atitinkamuose dokumentuose 

reglamentuotą sankcijų taikymų tvarką. 
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IV SKYRIUS 

BENDROSIOS ETIKOS NORMOS 

 

6 straipsnis. Bendrosios etikos normos. 

1. Lietuvos žolės riedulio federacija bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 

straipsnyje, atsako už Lietuvos žolės riedulio vystymo vientisumą bei Lietuvos žolės riedulio 

reputaciją tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, turi nuolatos siekti apsaugoti Lietuvos žolės riedulio 

įvaizdį nuo pavojaus ir žalos, kylančių dėl amoralios, neetiškos vaiklos, metodų ar užsiėmimų. 

2. LŽRF bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, privalo siekti 

pateikti žolės riedulio sporto šaką, kaip energingą, sveikatingą ir atletišką žaidimą be smurto ir bet 

kokių neetiškų veikų. 

3. Etikos ir drausmės kodeksu siekiama užtikrinti, kad žolės riedulio varžybos būtų 

žaidžiamos, o žolės riedulio sporto šaka būtų administruojama laikantis etikos, sąžiningumo, 

garbingumo, skaidrumo, demokratijos, patikimumo, orumo, profesionalaus elgesio ir garbingo 

žaidimo normų ribose. 

4. Etikos ir drausmės kodekse garbingas žaidimas apibrėžiamas ne tik, kaip žaidimas pagal 

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

sąvoka naudojama ne tik siaurąja garbingo žaidimo žolės riedulio varžybose tiesiogine prasme, 

tačiau apime ir žolės riedulio sporto šakos valdymo ir administravimo sritis. 

5. Garbingas žaidimas reiškia mąstymo būdą, ne tik tam tikrą elgesį. Jis apima apgaulės, 

dopingo, smurto, seksualinio priekabiavimo, išnaudojimo eliminavimą siekaint, kad sportas būtų 

švarus. Garbingas žaidimas yra pozityvi koncepcija. 

6. Sportas, tame tarpe ir žolės riedulys, yra socialinis ir kultūrinis institutas, kuris, jei 

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

individuali veikla, kuri, jei žaidžiama garbingai, skatina savimonę, saviraišką ir savirealizaciją, 

asmeninius pasiekimus, įgudžių įgyjimą ir demonstravimą, socialinę sąveiką, džiugesį, gerą 

sveikatą ir socialinę gerovę. 

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

kodekso dalis. 

8. Žolės riedulio sporte neturi būti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, politinių 

ar filosofinių įsitikinimų, šeimyninės padėties ar dėl kitų pagrindų. 

9. LŽRF bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, privalo būti lojalūs 

žolės riedulio sportui bei jo propaguojamiems garbingo žaidimo principams ir nedaryti nieko, kas 

galėtų diskredituoti sportą. 

10. Privaloma vadovautis dorumo, sąžiningumo ir pagarbos principais, kaip esminiais 

žolės riedulio veiklų atžvilgiais ir niekada sąmoningai nepateikti melagingos informacijos kitiems. 

11. Privaloma vengti teisės pažeidimų, darančių žalą tiek žolės riedulio sportui, tiek 

pažeidžiančių kitų asmenų teises bei teisėtus interesus. 

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

žolės rieduliu bei neskatinti kitų pažeisti tokių sutarčių/susitarimų. 

13. Privaloma užtikrinti, kad diskriminacija, priekabiavimas, šmeižtas ir/ar 

piknaudžiavimas nabūtų toletuojami jokiame lygmenyje, o atitinkama politika ir procesai būtų 

tikslingai nukreipti siekiant išvengti negatyvaus elgesio. 

14. Netoleruotinas joks fizinis, protinis ar psichinis sužalojimas. 

15. LŽRF bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, skaidriai ir 

sąžiningai, nešališkai ir nekorumpuotai, laikydamosis demokratiškų rinkimų ir kitų procesš privalo: 

15.1. Kasdienėje veikloje veikti pagal demokratijos ir atskaitomybės principus, tame tarpe 

įskaitant profesionalių darbuotojų atsakingumą bei atskaitingumą savo organizacijų valdymo 

organams, o organizacijų valdymų organų atsakingumą ir atskaitingumą savo nariams arba 

valdytojams. 
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15.2. Vengti faktinių arba numatomų 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. 

15.3. Oficialių asmenų elgesys etikos požiūriu privalo būti nepriekaištingas. Jiems 

draudžiama piknaudžiauti savo pareigomis, gaunant asmeninę naudą ar naudojantis kokiu nors 

pranašumu prieš kitus. 

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

15.5. Užtikrinti, kad visi sprendimai būtų kiek įmanoma objektyviai pagrįsti. 

15.6. Gerbti sutartinius įsipareigojimus, komercinius – pasitikėjimo sandorius bei teises į 

intelektines nuosavybes. 

15.7. Privaloma laikytis konfidencialumo. 

15.8. Užtikrinti, kad būtų išvengta apgaulės, neetiškos praktikos arbe bet kokio kito elgesio, 

kuri yra ar gali būti aiškinamas kaip negarbingas arba kenia žolės riedulio sportui. 

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

pasitikėti, laikytis įstatymų bei visuotinai pripažintų teisinių ir moralinių normų. 

15.10. Oficialūs asmenys, atstovaudami LŽRF, Oficialias lygas, asociaciją, klubus ir kitas 

žolės riedulio/sporto organizacijas, turi tai daryti garbingai ir respektabiliai.  

15.11. Bendraudami su privačiomis ir valstybinėmis organizacijomis Oficialūs asmenys taip 

pat turi būti nepriekaištingi, vertinant garbingumo ir nepaperkamumo aspektu. 

15.12. Nedaryti nieko, kas galėtų suteršti žolės riedulio sporto šaką arba pakenkti jos 

įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje. 

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

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

drausmės kodekso nuostatomis. 

15.14. Sudarant sutartis arba kokius nors susitarimus su organizacijomis, kurių veikla yra 

susijusi su nesąžininga ir spekuliatyvi, privalo užtikrinti, kad tokio pobūdžio susitarimai žolės 

riedulio sporte nepažeis Etikos ir drausmės kodekso nuostatų. 

15.15. LŽRF bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, neturi teisės 

dalyvauti įmonių ir/ar asmenų, kurių reputacija ir/ar veiklos prieštarauja Etikos ir drausmės kodeksų 

nuostatams, veikloje. 

15.16. LŽRF bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, rėmėjai ir kiti 

partneriai bei spaudos atstovai negali įtakoti LŽRF priimamų sprendimų. 

15.17. Užtikrinti visapusišką, teisingą, tikslią ir savalaikę reikalaujamos informacijos, 

ataskaitų, paaiškinimų pateikimų aukštesnio lygmens žolės riedulio organizacijoms arba bet kuriai 

kitai susijusiai sporto institucijai, taip pat oficialioms šalies institucijoms, besąligiškai laikantis 

teisės aktų. 

15.18. Užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą. 

15.19. Užtikrinti asmens teisę į privatumą (išskyrus tai, kas yra reikalinga organizacijos 

funkcionavimui užtikrinti). 

15.20. Prisidėti prie sportininkų sveikatos ir gerovės užtikrinimo. 

15.21. Privaloma užtikrinti varžybų dalyvių saugumą, gerovę ir medicininę priežiūrą, 

reikalingą žolės riedulio varžybose ir renginiuose. 

15.22. Užtikrinti drausminio proceso valdymą. 

15.23. Garbingai, deramai, oriai ir pagarbiai reprezentuoti žolės riedulio sporto šaką. 
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V SKYRIUS 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI 

7 straipsnis. Drausmės pažeidimai Varžybų metu. 

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

laikoma: 

1) Drausmės pažeidimai rungtynių metu nurodyti 12 straipsnio 5 punkte; 

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

pažeidimus, oficialių lygų nuostatų, kitų sutarčių ar reikalavimų, patvirtintų oficialių lygų valgymo 

organų, pažeidimas. 

 

8 straipsnis. Nesportiškas, netinkamas elgesys. 

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

laikomas elgesys Iki varžybų, Varžybų metu ir Po varžybų, Renginių metu ar bet kiruo kitu laiku ir 

bet kurioje kitoje vietoje, jei tokie veiksmai yra nukreipti prieš bet kurį Dalyvį, Oficialų varžybų 

asmenį, Oficialų asmenį, FIH, EHF atstovus ir jei šiame punkte aiškiai nenurodyta kitaip: 

1) Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, 

kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, asmeniui susijusių aplinkybių, asmeninių 

savybių; 

2) Sportininkų dopingo ir/ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, jei jos nepaskirtos gydymo 

tikslais, vartojimo; 

3) Sportininkų, Oficialių varžybų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas 

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

išskyrus atvejus, kai Sportininkas, Oficialus varžybų asmuo yra Renginio, Varžybų žiūrovas; 

4) Neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas; 

5) Chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grąsinančių žodžių ir/ar 

gestų ir/ar veiksmų naudojimas; 

6) Bet koks psichologinio smurto panaudojimas; 

7) Bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais 

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

8) Tiesioginiai ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, 

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

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

etiką, siekama įtakoti Varžybų rezultatą ar eigą; 

9) 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, LŽRF 

organų ir/ar administracijos 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; 

10) Tiesiogiai as netiesiogiai dalyvauti bet kokiose lažybose, susijusiose su Varžybomis; 

11) Tiesiogiai ar netiesiogiai teikti informciją, patarti dalyviajms ar kitiems tretiesiems 

asmenims, tame tarpe lažybų organizatoriam, dėl Varžybų; 

12) Kito Dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo 

sąžiningumu viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įdorymų; 

13) Kitų Dalyvių įžeidimas viešuose pasisakimuose; 

14) Nevykdymas FIH, EHF, Oficialių lygų, LŽRF organų ir/ar administracijos, įskaitant 

Drausminių organų, nurodymų, sprendimų ar reikalavimų, jei šie teisiogiai susiję su Dalyvių arba 

yra skirti Dalyviams (kubams, Nariams ir pan.), su kuriais dalyvis yra tiesiogiai susijęs; 

15) Nevykdymas, atsisakymas vykdyti LŽRF įstatų ar kitų dokumentų, Oficialių lygų ar 

kitų asmenų patvirtintų Varžybų nuostatų, FIH, EHF ar kitų tarptautinių sporto organizacijų 
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patvirtintų taisyklių, reglamentų, instrukcijų, jeigu jų taikymo sritis apima Dalyvio veiklos teritoriją 

arba tiesiogiai susiję su Dalyvio veikla sporto srityje, nuostatas; 

16) Bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai; 

17) Rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kokį iš aukščiau nurodytų veiksmų. 

2. Nesportišku elgesiu laikomas ir toks elgesys, kuris neatitinka FIH, EHF ar kitų tarptautinių 

sporto organizacijų patvirtintų oficialių dokumentų, kurie pagal turinį ir prasmę tiesiogiai ar 

subsidiariai taikytini ir nacionaliniame žolės riedulio sporto lygyje. 

 

9 strapsnis. Atsakomybė už žiūrovų elgesį. 

1. Klubai privalo užtikrinti, kad juos palaikantys žiūrovai susilaikytų nuo nesportiško ar 

kitokio netinkamo elgesio Iki Varžybų, Varžybų metu ir Po Varžybų. Už žiūrovų nesportišką ar 

kitokį netinkamą elgesį sankcijos gali būti taikomos atitinkamam Klubui. 
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VI SKYRIUS 

SANKCIJOS 

 

10 straipsnis. Sankcijų rūšys. 

Drausmės sankcijos gali būti taikomos ir joms paklusti privalo visi juridiniai ir fiziniai 

asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje. 

 

1. Dalyviams fiziniams ar juridiniams asmenims gali būti taikomos sios sankcijos: 

1) Įspėjimas; 

2) Bauda; 

3) Diskvalifikacija; 

4) Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas; 

5) Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje, su žolės rieduliu susijusioje, veikloje. 

2. Atitinkamos sankcijos taikymą, baudos sumokėjimo terminą ir sąlygas kiekvienu atveju 

nustato atitinkamas, baudą skyręs, Drausminis organas. 

 

 

11 straipsnis. Įspėjimas. 

1. Įspėjimas – raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, įsipareigojimą jų laikytis, 

įspėjans apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas. 

 

12 straipsnis. Bauda. 

1. Bauda – piniginė sankcija pažeidėjui, kurią nustato FIH, EHF, Oficialių lygų, LŽRF 

organų ir/ar administracijos, įskaitant Drausminių organų, nurodymai, sprendimai ar reikalavimai. 

2. Baudos sumokėjimo terminą ir sąlygas kiekvienu atveju nustato atitinkamas, baudą skyręs, 

Drausminis organas. 

3. Bauda, kaip sankcija už pažeidimus, kuriuos atliko asmuo, kuriam nėra 18 metų, skiriama 

klubui. 

4. Klubai yra subsidiariai atsakingi už Klubo Sportininkui ar Oficialiems asmenims paskirtas 

baudas, t.y., atitinkamam asmeniui baudos nustatytais terminais nesusimokėjus, paskirtą baudą 

privalo sumokėti Klubas. 

 

13 straipsnis. Baudų dydžiai už drausmės pažeidimus rungtynių metu. 

1. Techninė pražanga. Prasižengęs komandos narys baudžiamas bauda, numatyta atitinkamos 

Oficialios lygos, LŽRF varžybų nuostatuose. 

2. Diskvalifikacinė pražanga. Prasižengęs komandos narys baudžiamas bauda, numatyta 

atitinkamos Oficialios lygos, LŽRF varžybų nuostatuose.  

3. Sąmoningas žolės riedulio įrenginių, reklamos stendų, kito inventoriaus sugadinimas ar 

suniokojimas. Bauda – žalą padaręs asmuo turi atlyginti nuostolius pagal klubo ar oficialios lygos, 

ar LŽRF pateiktą sąskaitą už sugadintus žolės riedulio įrenginius, reklamos stendus, kitą inventorių. 

4. Grasinimai, įžeidinėjimai, žeminantis elgesys teisėjų, rungtynių komisaro, sektretoriato, 

oficialių lygų, LŽRF, FIH, EHF darbuotojų atžvilgiu, prieš rungtynes, jų metu ar po rungtynių. 

Bauda – piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF 

organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius organus. 

5. Grasinimai, įžeidinėjimai, žeminantis elgesys varžovų komandos trenerių, žaidėjų ir 

atstovų atžvilgiu, prieš rungtynes, jų metu ar po rungtynių. Bauda – piniginė arba diskvalifikacinė 

sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant 

Drausminius organus. 
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6. Grasinimai, įžeidinėjimai, žeminantis elgesys žiūrovų atžvilgiu, prieš rungtynes, jų metu ar 

po rungtynių. Bauda – piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios 

lygos, LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius organus. 

7. Smurtas ir/ar veiksmai, keliantys grėsmę teisėjų, rungtynių komisaro, sektretoriato, 

oficialių lygų, LŽRF, FIH, EHF darbuotojų sveikatai. Bauda – piniginė arba diskvalifikacinė 

sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant 

Drausminius organus. 

8. Smurtas ir/ar veiksmai, keliantys grėsmę varžovų komandos trenerių, žaidėjų ir atstovų 

sveikatai. Bauda – piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, 

LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius organus. 

9. Smurtas ir/ar veiksmai, keliantys grėsmę žiūrovų sveikatai. Bauda – piniginė arba 

diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar 

administracija, įskaitant Drausminius organus. 

10. Vyriausių teisėjų, teisėjų, rungtynių komisarų ir/ar oficialių lygų, LŽRF, FIH, EHF 

darbuotojų teisėtų reikalavimų nevykdymas. Bauda – piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią 

nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius 

organus. 

11. Komanda be pateisinamų priežasčių neatvyksta į rungtynes. Bauda – varžovų 

komandai įskaitoma pergalė rezultatu trys – nulis (3:0). Nuostatus pažeidusi komanda baudžiama 

bauda, numatyta atitinkamos oficialios lygos, LŽRF varžybų nuostatuose, bei privalo atlyginti 

oficialios lygos, LŽRF ar varžovų klubo patirtus nuostolius. Drausminiams organams nusprendus, 

komanda gali būti diskvalifikuota iki Oficialios lygos ar LŽRF varžybų/čempionato pabaigos. 

12. Komanda rungtynių metu palieka aikštę, ignoruoja vyriausiojo teisėjo raginimą žaisti, 

savo elgesiu trukdo rungtynes. Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu trys – nulis 

(3:0). Komanda, rungtynių metu palikusi aikštę, baudžiama bauda, numatyta atitinkamos oficialios 

lygos, LŽRF varžybų nuostatuose, bei privalo atlyginti oficialios lygos, LŽRF ar varžovų klubo 

patirtus nuostolius. Drausminiams organams nusprendus, komanda gali būti diskvalifikuota iki 

Oficialios lygos ar LŽRF varžybų/čempionato pabaigos. 

13. Komandos vadovas ar treneris nepateikia visų reikiamų dokumentų rungtynių 

komisarui, likus 10 minučių iki rungtynių pradžios. Komanda baudžiama bauda, numatyta 

atitinkamos oficialios lygos, LŽRF varžybų nuostatuose. 
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14 straipsnis. Baudų dydžiai už teisėjų, rungtynių komisarų, sekretoriatio darbuotojų 

netinkamą elgesį. 

Sprendimus dėl nuobaudų teisėjams Drausminiai organai priima po konsultacijos su LŽRF 

teisėjų komitetu. 

 

1. Teisėjai ir komisarai nevykdo pareigų reglamentuotų oficialiose FIH žolės riedulio 

taisyklėse ir šiuose nuostatuose. Bauda – diskvalifikacija nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių. 

2. Neatvykimas į rungtynes be pateisinamų priežasčių. Bauda – diskvalifikacija nuo 1 iki 3 

mėnesių. 

3. Teisėjas vilki ne Oficialios lygos, LŽRF pateiktą aprangą arba ant aprangos yra su 

Oficialia lyga, LŽRF nesuderinta reklama. Bauda – diskvalifikacija nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių. 

4. Teisėjas, komisaras rungtynes aptarnauja apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichotropinių 

medžiagų. Bauda – diskvalifikacija nuo 1 iki 3 mėnesių. 

5. Nepagrįsta kritika, konfidencialios, tikrovės neatitinkančios informacijos, žeminančios 

fizinio asmens garbę ir orumą ar kenkenčios Oficialios lygos, LŽRF varžybų/čempionatų dalyvių 

interesus, ypač jų reputacijai, platinimas. Bauda – diskvalifikacija juo 2 savaičių iki 3 mėnesių.  

6. Vieši rungtynių teisėjų, komisarų komentarai apie rungtynes, ginčytinas situacijas be 

išankstinio Oficialių lygų, LŽRF vadovų sutikimo. Bauda – diskvalifikacija nuo 2 savaičių iki 3 

mėnesių. 

7. Grasinimai, įžeidinėjimais, provokuojantis ir/ar nepadorus elgesys, smurtas komandos 

trenerių, žaidėjų ir atstovų, žiūrovų, kitų teisėjų, komisarų, Oficialių lygų, LŽRF, FIH, EHF 

darbuotojų atžvilgiu. Bauda – nuo 3 mėnesių iki neriboto laiko. 

 

15 straipsnis. Baudų dydžiai už kitus pažeidimus.  
1. Vieši grasinimai, įžeidinėjimai, nepagrįsta kritika, konfidencialios, tikrovės neatitinkančios 

informacijos, žeminančios fizinio asmens garbę ir orumą ar keičiančios Oficialių lygų, LŽRF FIH, 

EHF ir/ar klubų interesams, ypač jų reputacijai, platinimas, tokio pobūdžio pasisakymai viešoje 

erdvėje. Prasižengusiam Komandos nariui ar Klubui skiriama piniginė arba diskvalifikacinė 

sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant 

Drausminius organus. 

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

kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar kitų priežasčių, su asmeniu susijusių aplinkybių, 

asmeninių savybių. Prasižengusiam Komandos nariui ar Klubui skiriama piniginė arba 

diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar 

administracija, įskaitant Drausminius organus. 

3. Sportininkų, Oficialių varžybų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas 

apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų Renginio, Varžybų vykdymo teritorijoje, 

Iki Varžybų ir/ar per Varžybas, išskyrus atvejus, kai Sportininkas, Oficialių varžybų asmuo yra 

Renginio, Varžybų žiūrovas. Prasižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama piniginė arba 

diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar 

administracija, įskaitant Drausminius organus. 

4. Neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas. Prasižengusiam asmeniui ar 

Klubui skiriama piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, 

LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius organus. 

5. Chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar 

gestų ir/ar veiksmų naudojimas. Prasižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama piniginė arba 

diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar 

administracija, įskaitant Drausminius organus. 
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6. Bet koks psichologinio smurto panaudojimas. Prasižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama 

piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai 

ir/ar administracija, įskaitant Drausminius organus. 

7. Bet koks fizinės prievolės (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais 

siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis. Prasižengusiam 

asmeniui ar Klubui skiriama piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, 

Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius organus. 

8. 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 ir/ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais pažeidžiant sporto etiką, 

siekiama įtakoti Varžybų rezultatus ir/ar eigą. Prasižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama piniginė 

arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar 

administracija, įskaitant Drausminius organus. 

9. 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, LŽRF 

dokumentuose nustatytus reikalavimus, taip pat sių 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. Prasižengusiam asmeniui ar Klubui 

skiriama piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF 

organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius organus. 

10. Tiesioginis ar netiesioginis dalyvavimas bet kokiose lažybose, susijusiose su 

Varžybomis. Prasižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, 

kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius 

organus. 

11. Tiesiogiai ar netiesiogiai teikti informaciją, patarti Dalyviams ar kitiems tretiesiems 

asmenims, tame tarpe lažybų organizatoriams, dėl Varžybų. Prasižengusiam asmeniui ar Klubui 

skiriama piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF 

organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius organus. 

12. Kitų Dalyvių įžeidinėjimas, menkinimas, nepagrįsta kritika viešuose pasisakymuose. 

Kritika laikoma nepagrįsta, jei ji platinama nesiėmus priemonių konstruktyviai išspręsti situaciją 

LŽRF ir/ar atitinkamos Oficialios lygos viduje, nepateikiant jokių konkrečių argumentų, faktų, 

įrodymų ir/ar platinama neetiškai. Prasižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama piniginė arba 

diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar 

administracija, įskaitant Drausminius organus. 

13. Nevykdymas FIH, EHF, Oficialių lygų, LŽRF organų ir/ar administracijos, įskaitant 

Drausminius organuz, 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. Prasižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią 

nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius 

organus. 

14. Kitų Kodekso 6 straipsnyje numatytų reikalavimų pažeidimai, nevykdymas, 

atsisakymas vykdyti LŽRF įstatų ar kitų dokumentų, oficialių lygų ar kitų asmenų patvirtintų 

Varžybų nuostatų, FIH, EHF ar kitų sporto organizacijų patvirtintų taisyklių, reglamentų, 

instrukcijų, jeigu jų taikymo sritis apima Dalyvio veiklos teritoriją arba tiesiogiai susiję su Dalyvio 

veikla sporto srityje, nuostatas. Prasižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama piniginė arba 

diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar 

administracija, įskaitant Drausminius organus. 

15. Bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai. 

Prasižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato 

FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius organus. 
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16. Rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų. 

Prasižengusiam asmeniui ar Klubui skiriama piniginė arba diskvalifikacinė sankcija, kurią nustato 

FIH, EHF, Oficialios lygos, LŽRF organai ir/ar administracija, įskaitant Drausminius organus. 

 

16 straipsnis. Atsakomybė už dopingo preparatų vartojimą ir/ar dopingo kontrolės 

procedūrų pažeidimus. 

1. Visi sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo. Žaidėjams draudžiama vartoti 

dopingo preparatus arba dopingo metodus.  

2. Bet kokių draudžiamų medžiagų (dopingo preparatų) patekimas į sportininko organizmą 

yra paties sportininko atsakomybė. Atsakomybė už siūlymą ar vertimą vartoti dopingo preparatus 

arba dopingo metodus tenka ir kitiems asmenism – komandų gydytojams, masažuotojams. 

3. Kas met atnaujinamas draudžiamų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas pateikiamas 

Pasaulinio antidopingo agentūros (WADA) tinklapyje: www.wada-ama.org  

4. Oficialių lygų, LŽRF, FIH, EHF varžybose/čempionatuose dopingo kontrolės procedūros 

atliekamos pagal (WADA) ir FIH nuostatuose patvirtintą tvarką, bendradarbiaujant su LŽRF it 

Lietuvos antidopingo agentūra. 

5. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems LŽRF veiklos teritorijoje rungtyniaujantiems 

žaidėjams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės procedūra atliekama iš anksto įspėjus arba be 

išankstinio įspėjimo. 

6. Drausminės sakncijos dėl dopingo preparatų ar dopingo metodų vartojimo ir dopingo 

kontrolės procedūrų pažeidimų skiria Tarptautinė žolės riedulio federacija (FIH). 

 

17 straipsnis. Diskvalifikacija. 

1. Diskvalifikacija – draudimas dalyvauti konkrečiose rungtynėse ar visose Varžybose. 

2. Diskvalifikuotas Sportininkas negali būti įtrauktas į žaidėjų, dalyvaujančių Varžybose, 

sąrašą. 

3. Diskvalifikacija gali būti taikoma numatytam rungtynių skaičiui, tam tikram laikotarpiui 

arba visam laikui. Tuo atveju, jei diskvalifikacija taikoma tam tikram rungtynių skaičiui, 

skaičiuojant rungtynių skaičių į jį įtraukiamos tik faktiškai įvykusios rungytnės. Tuo atveju, jei 

rungtynės nebuvo sužaistos iki pabaigos, anuliuotos arba buvo įskaitytas pralaimėjimas, šios 

rungtynės užskaitomos į diskvalifikacijai skirtų rungtynių skaičių tik tuo atveju, jei Klubas, kuriam 

priklauso diskvalifikuotas Sportininkas, ir tokio Klubo atitinkama Komanda nėra atsakinga už 

įvykius ir/ar faktus, kurių pagrindu rungtynės nebuvo sužaistos iki pabaigos, anuluotos ar dėl kurių 

buso įskaitytas pralaimėjimas.  

4. Jei kartu su diskvalifikacija yra taikoma sankcija – bauda, diskvalifikacijos terminas gali 

būti pratęstas iki bus sumokėta visa paskirta bauda. 

5. Baudos sumokėjimo terminą ir sąlygas kiekvienu atveju nustato atitinkamas, baudą skyręs, 

Drausminis organas. 

6. Visos diskvalifikacijos, neįgyvendintos einamąjame sezone, yra perkeliamos kitam 

sezonui. Visos diskvalifikacijos paskirtos Sportininkams galioja nepriklausomai nuo jų perėjimo į 

kitą Klubą/Komandą, dalyvaujančią Varžybose. 

 

18 straipsnis. Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas. 

1. Dalyvis, kuriam taikoma apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimo sankcija, 

privalo grąžinti visus atitinkamame sprendime nurodytus apdovanojimus, įskaitant gautas 

pinigines lėšas ir/ar daiktus, turinčius simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per 

terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias kiekvienu atveju nustato atitinkamas, sankciją 

skyręs, Drausminis organas. 

 

 

http://www.wada-ama.org/
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VII SKURIUS 

BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS 

 

19 straipsnis. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai. 

1. Už Etikos ir drausmės kodekse nurodytus Drausmės pažeidimus, įskaitant nesportišką 

elgesį, Dalyviams gali būti skiriama bet kuri Etikos ir drausmės kodekso numatyta 

sankcija, jei Etikos ir drausmės kodeksas atskirai nenumato atsakomybės už konkretų 

pažeidimą. 

2. Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio subjekto kaltės formos 

(tyčinės ar neatsargumo). 

3. Už tą patį pažeidimą Dalyvis gali būti baudžiamas tik vieną kartą, tačiau už tą patį 

pažeidimą gali būti skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali 

būti skiriamos sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui. 

4. Klubui gali būti taikomos sankcijos už Klubą ir Klubo Komandą palaikančių žiūrovų 

veiksmais padarytus pažeidimus. 

5. Sankcija už pažeidimą taikoma visiems Dalyviams, prisidėjusiems prie pažeidimo 

(vykdytojui, organizatoriui, kurstytojui, bendrininkui ir kt.). už kėsinimąsi ar rengimąsi 

padaryti pažeidimą, atsakomybė taikoma kaip už baigtinį atitinkamą pažeidimą. 

6. Tuo atveju, kai nėra galimybės identifikuoti šiame Etikos ir drausmės kodekso straipsnyje 

nustatytą, su smurtu, fizinės jėgos panaudojimu susijusį, pažeidimą padariusio asmens, 

sankcija yra skiriama Klubui, kuriam toks asmuo priklauso ar kuris už tokį asmenį yra 

atsakingas. 

7. Tuo atveju, jei drausmės pažeidimu padaromi nuostoliai tretiesiems asmenims, jie 

nustatomi ir atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Drausminiai 

organai ir/ar LŽRF nesprendžia nuostolių atlyginimo klausimų. 

8. Sankcijos už Drausmės pažeidimą paskyrimas neatleidžia padariusio Drausmės pažeidimą 

Dalyvio nuo pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta sankcija. 

9. Skirdami sankcijas, Drausminiai organai gali remtis rungtynių vaizdo įrašu, komisarų, 

teisėjų ir klubo atstovų pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete, pasisakymais 

per televiziją ar radiją bei kia infomacija. 

 

20 straipsnis. Pagrindinės dankcijų taikymo taisyklės.  

1. Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato Drausminiai organai.  

2. Drausminiai organai sankcijos su terminu skyrimo atvejais privalo nustatyti aiškų sankcijos 

terminą, t.y. nurodyti termino pirmą ir paskutinę dieną. 

3. Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės laipsnį bei 

visas kitas svarbias aplinkybes. 

4. Sankcijos, neįvykdytos einamojo sezono metu, perkeliamos į kitą sezoną, jeigu Drausminis 

organas nenusprendžia kitaip. Jei sankcijos terminas nepasibaigia iki einamojo sezono 

pabaigos, likęs sankcijos terminas yra perkeliamas į kitą sezoną. 

 

21 straipsnis. Sankcijų vykdymo atidėjimas. 

1. Drausminiam organui Dalyviui paskyrus diskvalifikaciją, draudimo dalyvauti tam tikroje 

ar bet kokioje su žolės rieduliu susijusioje veikloje, sankciją, šių sankcijų vykdymas 

dalinai gali būti atidedamas atsižvelgiant į šiame straipsnyje nurodytas taisykles. 

2. Dalinis sankcijos vykdymas galimas tik tuo atveju, jei paskirtos sankcijos neviršija 3 

rungtynių arba 13 mėnesių veiklos ir jeigu, atsižvelgiant į atitinkamas aplinkybes, ypač į 

tai, ar ankščiau atitinkamam Dalyviui nebuvo taikytos sankcijos, dalinis sankcijos 

vykdymo atidėjimas yra pateisinamas. 
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3. Drausminiai organai savo nuožiūra sprendžia, kurios paskirtos sankcijos dalies vykdymas 

gali būti atidedamas. Bet kuriuo atveju, tokia dalis negali būti didesnė nei pusė paskirtos 

sankcijos dydžio. 

4. Drausminiai organai, daliniai atidėdami paskirtos sankcijos vykdymą, nustato lygtinio 

atidėjimo terminą, kurio trukmė gali būti nuo 6 iki 12 mėnesių. Tuod atveju, jeigu 

Dalyvis, kuriam skirtos sankcijos vykdymas buvo dalinai atidėtas, per lygtinio atidėjimo 

terminą padaro bet kokį kitą pažeidimą, už kurį jam skiriama bet kuri sankcija, numatyta 

Etikos ir drausmės kodekso V skyriaus straipsniuose, paskirtos sankcijos vykdymo 

atidėjimas yra panaikinamas, ir ta sankcijos dalis, kurios vykdymas buvo atidėtas, yra 

pridedamas prie sankcijos, paskirtos už naują pažeidimą. 

5. Kiti dokumentai gali numatyti specialias taisykles dėl sankcijų vykdymo atidėjimo, 

Antidopingo taisyklių pažeidimo atvejais, šiame straipsnyje įtvirtintos nuostatos negali 

būti taikomos. 

 

22 straipsnis. Sankcijų už kelis sutampančius pažeidimus skyrimo ypatumai. 

1. Tuo atveju, kai tam pačiam Dalyviui gali būti skiriamos kelios tos pačios rūšies sankcijos 

už kelis sutampančius pažeidimus, tokiam Dalyviui yra skiriama viena bendra sankcija, 

kurios dydis yra parenkamas atsižvelgiant į sankcijos dydį, įtvirtintą už didžiausio 

pavojingumo pažeidimą iš sutampančių pažeidimų, skiriamą saknciją padidinant dydžiu, 

lygiu iki penkiasdešimt procentų už tokį pažeidimą įtvirtintos sankcijos maksimalaus 

dydžio. 

2. Tuo atveju, kai taikant šio straipsnio 1 dalį pažeidėjui skirtina sankcija yra bauda, ją 

skiriantis atitinkamas Drausminis organas gali peržengti Etikos ir drausmės kodekse 

nustatytą maksimalų skirtinos baudos dydį. 

 

23 straipsnis. Senaties terminas. 

1. Sankcija už Etikos ir drausmės kodekse nurodytus pažeidimus negali būti skiriama praėjus 

daugiau kaip 24 mėnesiams nuo pažeidimo padarymo dienos. 

2. Šiame Etikos ir drausmės kodekso straipsnyje nustatyti senaties terminai pradedami 

skaičiuoti: 

1) Nuo dienos, kurią Dalyvis atliko pažeidimą. 

2) Jeigu pažeidimas truko tam tikrą laikotarpį, nuo dienos, kurią pažeidimas pasibaigė. 

3) Pasikartojančio pažeidimo atveju, nuo paskutiniojo tokio pažeidimo padarymo dienos. 

3. Senaties termino skaičiavimas sustoja atitinkamam Drausminiam organui pradėjus tyrimą 

dėl atitinkamo pažeidimo. 

4. Sankcijų įvykdymui yra taikomas 2 metų senaties terminas. Šis terminas pradedamas 

skaičiuoti nuo atitinkamo Drausminio organo sprendimo, kuriuo yra paskiriama sankcija, 

įsiteisėjimo dienos. 

 

24 straipsnis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad Dalyviui nebuvo paskirta 

sankcija. 

1. Jeigu dalyvis, kuriam buvo paskirta sankcija, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia 

sankcijos vykdymas, nepadarė naujo Drausmės pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo 

paskirta sankcija. 

 

 

 

 

 

 



LŽRF etikos ir drausmės kodeksas 

16 
 

VII SKYRIUS 

DRAUSMINIAI ORGANAI 

 

25 skyrius. Drausminiai organai. 

Drausminiai organai – LŽRF varžybų drausminiai organai ir/ar LŽRF drausminė – teisinė 

komisija. 

 

26 straipsnis. LŽRF varžybų drausminiai organai.  

1. LŽRF varžybų Drausminių organų sudėtis, sudarymo ir veiklos principai reglamentuojami 

atitinkamų LŽRF varžybų nuostatuose ir kituose dokumentuose. Šiuose nuostatuose ar 

kituose dokumentuose privalo būti nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 6, 7, 8 ir 9 

straipsniuose nurodytų reikalavimų Drausmės pažeidimai ir sankcijos už šiuos 

pažeidimus, nurodytos VI skyriuje. LŽRF varžybos už Etikos ir drausmės kodekso 6, 7, 8 

ir 9 straipsniuose nurodytų reikalavimų Drausmės pažeidimus privalo numatyti tokias 

sankcijas, kurios nurodytos Etikos ir drausmės kodekse bei nustatyti baudos dydžius.  

2. LŽRF varžybų drausminiai organai nagrinėja Drausmės pažeidimo bylas pirmąja instancija 

dėl Etikos ir drausmės kodekso 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose nurodytų reikalavimų pažeidimų, 

nustatytų LŽRF varžybų organizuojamose Varžybose, Renginiuose, išskyrus 26 straipsnio 

4 punkte nurodytas išimtis. 

3. LŽRF varžybų Drausminiai organai gali kreiptis į LŽRF drausminę – teisinę komisiją, kaip 

į pirmąją instituciją, dėl Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimo. 

4. Tuo atveju, jei LŽRF varžybų nuostatai ar kiti dokumentai nėra suderinti su LŽRF arba 

juose nėra reglamentuota Drausmės pažeidimų nagrinėjimo procedūra, Etikos ir drausmės 

kodekso 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose nurodytų reikalavimų Drausmės pažeidimai bei 

sakncijos už šiuos Drausmės pažeidimus arba LŽRF varžybų Drausminiai organai, esant 

Drausmės pažeidimui per 7 dienas nepradėjo Drausmės pažeidimo bylos, Drausmės 

pažeidimo bylą nagrinėja LŽRF drausminė – teisinė komisija.  

5. Jei už Etikos ir drausmės kodekso 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose nurodytų reikalavimų Drausmės 

pažeidimus sankciją taiko LŽRF varžybos, skundu dėl LŽRF varžybų priimtų sprendimų 

apeliacinę tvarką nagrinėja LŽRF drausminė – teisinė komisija. 

 

27 straipsnis. LŽRF drausminės – teisinės komisija ir jos kompatencija. 

1. LŽRF drausminė – teisinė komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinis Drausmės organas, 

veikiantis prie LŽRF. 

2. Komisiją sudaro 3 (trys) nariai, kuriuos keturių metų kadencijai renka LŽRF Konferencija. 

Renkamas Komisijos narys gali būti šios komisijos nariu neribotą kadencijų skaičių. 

3. Komisijos veikloje dalyvauja ekspertai. Atitinkamoje Drausmės pažeidimo byloje ekspertų 

skaičių ir kandidatūras svarsto ir tvirtina Komisijos nariai. Nagrinėjant Drausmės 

pažeidimo bylas Komisija privalomai kviečia ne mažiau kaip 1 (vieną) ekspertą, turintį 

teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį.  

4. Komisija: 

1) Priima sprendimus dėl Etikos ir drausmės kodekso 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose nurodytų 

reikalavimų pažeidimų, jei šie pažeidimai nustatyti ne Oficialios lygos ir/ar LŽRF 

varžybų organizuojamose Varžybose ir/ar Renginiuose. 

2) Priima sprendimus dėl Drausmės pažeidimo, esant Etikos ir drausmės kodekso 26 

straipsnyje 4 punkte nurodytiems atvejams. 

3) Apeliacine tvarka nagrinėja skundus dėl Oficialios lygos ir/ar LŽRF varžybų priimtų 

sprendimų dėl Etikos ir drausmės kodekso 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose nurodytų 

reikalavimų Drausmės pažeidimų. 
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4) Nagrinėja Drausmės pažeidimo bylas, perduotas pagal Etikos ir drausmės kodekso 26 

straipsnyje 3 punkto nuostatas. 

5. Komisijos priimti sprendimai įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos ir yra neskundžiami. 

 

28 straipsnis. LŽRF drausminės – teisinės komisijos posėdžiai. 

1. LŽRF drausminė – teisinė komisija (toliau – Komisija) Drausmės pažeidimo bylas 

nagrinėja posėdžiuose. 

2. Komisijos posėdžius šaukia pirmininkas arba jo pavaduotojas. 

3. Komisijos posėdžiams vadovauja pirmininkas. Tuo atveju, jeigu pirmininkas posėdyje 

nedalyvauja, jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas. Pirmininką ir pavaduotoją, ne 

trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, renka Komisijos nariai iš Komisijos narių. 

4. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Komisijos narių. 

5. Sprendimai priimami posėdyje paprasta, Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių, balsų 

dauguma. Susilaikyti nuo balsavimo negalima. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia 

pirmininko balsas (pastarąjam nedalyvaujant – pirmininko pavaduotojo). 

6. Tais atvejais, kai Komisija kviečia, taip pat Etikos ir drausmės kodekse nustatytais atvejais, 

Komisijos posėdyje gali dalyvauti Dalyviai bei kiti asmenys. 

7. Komisijos posėdžio vedimo ir jame sprendžiamų klausimų ir/ar ginčų nagrinėjimo tvarką 

nustato pirmininkas arba pavaduotojas. 

8. Komisijos posėdžių metu vykdomas įrašas, tačiau su juo gali susipažinti tik Komisijos 

nariai. 

9. Komisijos posėdžius protokoluoja posėdžio sekretorius, kurį skiria pirmininkas ar 

pavaduotojas. Posėdžio sekretoriumi gali būti bet kuris asmuo. 

10. Komisijos posėdžio protokolas, rašomas posėdžio sekretoriaus, turi būti surašytas per tris 

dienas po įvykusio posėdžio ir pateiktas posėdžio pirmininkui pasirašyti. 

11. Komisijos narių, ekspertų dalyvavimas Komisijos veikloje nėra atlygintinas. 

12. LŽRF užtikrina Komisijai pagalbinį personalą ir priemones, reikalingas Komisijos 

funkcijų tinkamam įgyvendinimui. 

13. Komisijos narys ir/ar LŽRF personalo narys atsako už atitinkamą veikimą ar neveikimą, 

susijusį su funkcijų ir pareigų pagal šį Etikos ir drausmės kodekso vykdymą, tik esant 

tyčiniam atvejui. 
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IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29 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 LŽRF Vykdomąjame komitete. 

 

30 straipsnis. Reikalavimai drausminėms taisyklėms. 

1. LŽRF nariai privalo priimti drausmės taisykles, atitinkančias šiame Etikos ir drausmės 

kodekse nustatytą reglamentavimą, taip pat užtikrinti harmoningą drausminių priemonių 

taikymą už pažeidimus žolės riedulio srityje. 

2. LŽRF varžybos ir Oficialios lygos privalo suderinti nuostatus ar kitus jų veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, su Etikos ir drausmės kodekso nuostatomis ir pateikti 

juos derinimui LŽRF. 

 


