LIETUVOS GIMNASTIKOS FEDERACIJOS ETIKOS KODEKSAS
PRATARMĖ
Lietuvos gimnastikos federacija (LGF), jai priklausantys federacijos nariai, oficialių LGF renginių
organizaciniai komitetai ir LGF renginių dalyviai turi gerbti nacionalines ir tarptautines sporto
institucijas bei valstybės institucijas.
Visos LGF priklausančios federacijos, asociacijos, sąjungos ar kiti nariai, įskaitant visus jų narius,
gimnastai ir jų palydovai, įgalioti dalyviai (teisėjai, treneriai, medikai ir kt.), LGF vadovybė ir LGF
partneriai, taip pat visi asmenys, gavę akreditaciją į LGF renginius, privalo laikytis toliau išdėstytų
LGF etikos kodekso principų.
1. PAGARBA IR ŽMOGAUS ORUMAS
a) Pagarba žmogaus teisėms ir orumui yra pamatinis reikalavimas visose gimnastikos sporto
veiklose nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
b) Draudžiama bet kokio pobūdžio dalyvių diskriminacija dėl rasės, lyties, tikėjimo, kilmės,
filosofinių ar politinių įsitikinimų, šeiminės padėties.
c) Fizinio ar intelektinio dalyvių neliečiamumo pažeidimai netoleruojami.
d) Draudžiamas brutalus elgesys: neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas,
chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar
veiksmų naudojimas.
e) Draudžiamas bet koks psichologinio smurto panaudojimas, bet koks fizinės prievartos (jėgos)
panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams,
apsaugoti save ar kitus asmenis.
f) Bet kokio lygio dopingo, psichotropinių, narkotinių medžiagų vartojimas yra visiškai
draudžiamas. Privaloma griežtai laikytis visų nuostatų, kurias įtvirtina LGF, Tarptautinė
gimnastikos federacija (FIG) ir olimpinio judėjimo anti-dopingo kodeksas bei Tarptautinio
olimpinio komiteto redaguotas Manipuliavimo varžybomis prevencijos kodeksas.
g) Draudžiamas fizinis, moralinis, profesinis ar seksualinis priekabiavimas.
h) LGF ir jos paskirti atstovai ar komitetai užtikrina saugias ir tinkamas sąlygas bei teikia
sportininkams gerą medicininę priežiūrą jų fizinės ir moralinės gerovės labui. Ypatingas dėmesys
skiriamas vaikų lavinimui, treniravimui ir varžybų programoms bei jų sveikatos ir saugos
užtikrinimui.
2. GARBINGUMAS
a) LGF nariams ir jų atstovams draudžiama organizuojant oficialius renginius ir vykdant kitą LGF
veiklą tiesiogiai ar netiesiogiai reikalauti, priimti ar siūlyti atlygį, komisinius, privilegijas,
miglotas/neoficialias paslaugas.
b) Tik simbolinės, nedidelės vertės dovanos, atitinkančios ne didesnę nei FIG vykdomojo komiteto
patvirtintą 100 CHF vertę, gali būti LGF atstovams įteikiamos ir jų priimamos kaip pagarbos ir

draugiškumo gestas. Visos kitos dovanos turi būti perduotos organizacijai, kuriai asmuo priklauso.
Bet kokios dovanos per varžybas arba tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su varžybomis yra griežtai
draudžiamos.
c) Svetingumas LGF narių ar jų atstovų atžvilgiu negali viršyti šeimininkų šaliai įprastų normų.
d) Vykdydami savo veiklą LGF nariai turi tinkamai elgtis ir pranešti apie bet kokį interesų konfliktą
tarp organizacijų, kurioms priklauso, ir visų kitų organizacijų, su kuriomis LGF turi ryšių. Artimi
gimnasto giminaičiai* negali vertinti jo (ar jo poros, grupės ir t.t.) teisėjaudami LGF
sankcionuotame renginyje. Kilus konfliktui, pranešama LGF prezidentui, kad būtų imamasi
atitinkamų veiksmų.
* Artimais giminaičiais LGF prezidiumo sprendimu laikomi:
- esami ar buvę gimnasto sutuoktiniai, registruoti partneriai ar sugyventiniai
- asmenys, susiję su gimnastu per tėvystę ar santuoką tiesiąja arba šonine giminystės linija, tarp jų:
seneliai, tėvai, dėdės, tetos, broliai, seserys, vaikai, anūkai, sūnėnai, dukterėčios ir pusbroliai.
e) LGF atstovai savo pareigas atlieka stropiai ir rūpestingai. Jie susilaiko nuo melagingų pareiškimų
bei elgiasi oriai ir pagarbiai. Jie pasižymi sąžiningumu visose sporto veiklose bei priimdami
sprendimus, galinčius turėti įtakos LGF reputacijai.
f) LGF vadovybės nariai negali būti susiję su fiziniais ar juridiniais asmenimis, kurių veikla
nesuderinama su LGF ir jos kodekso principais ir taisyklėmis.
g) LGF nariams, įgaliotiniams, teisėjams ir LGF renginių dalyviams draudžiama daryti spaudimą ar
turėti netinkamą įtaką balsavimams ar LGF priimamų sprendimų kryptims. Ypač būtina vengti bet
kokio palaikymo, kurio siekiama darant įtaką teisėjų darbui.
h) LGF nariai pripažįsta visuomenės teisę į sąžiningas varžybas. Draudžiamas bet koks
manipuliavimas sporto varžybomis.
3. FINANSINIAI IŠTEKLIAI
a) LGF finansiniai ištekliai gali būti naudojami tik gimnastikos tikslams ir uždaviniams, kurie
tvirtinami atitinkamo lygmens LGF sprendimais. LGF vadovybės ir jos įgaliotinių pajamos ir
išlaidos turi būti visiškai skaidrios ir dokumentuojamos remiantis tinkama apskaitos praktika.
b) LGF nariai pripažįsta reikšmingą televizijos, sponsorių, partnerių ir kitų gimnastikos rėmėjų
įnašą ir dalyvavimą gimnastikos sporto plėtroje. Visi rėmėjai ir partneriai turi laikytis LGF ir šio
kodekso taisyklių. Jie negali kištis ar trukdyti renginių organizavimui – tai išskirtinai LGF
atsakomybė ir kompetencija.
c) Oficialių LGF renginių organizatoriai ir LGF nariai privalo laikytis LGF įstatų, taisyklių ir
nuostatų, taip pat įvairiais organizacijos lygmenimis priimtų sporto institucijų sprendimų. Jie turi
atsisakyti bendrauti su trečiosiomis šalimis ir nesikreipti į trečiąsias šalis su tikslu gauti finansinės
naudos ar politinės įtakos, kuri neatitinka taisyklių ir susitarimų su LGF.
4. SANTYKIAI IR KONFIDENCIALUMAS
a) LGF palaiko harmoningus santykius su verslo ir sporto organizacijomis, renginių organizatoriais
ir valstybinėmis institucijomis, laikydamasi universalumo ir politinio neutralumo principų. Visos
organizacinės grupės turi užtikrinti, kad jų šalis laikosi LGF įstatų, taisyklių ir šio kodekso. LGF ir
organizatoriai turi laikytis susitarimo vykdyti veiklą ir priimti sprendimus su atitinkama sporto
įstaiga.
b) LGF institucijų nariai gali dalyvauti savo šalies visuomeniniame gyvenime. Jie neturėtų
demonstruoti elgsenos ar skelbti ideologijos, prieštaraujančios LGF ir šio kodekso taisyklėms.
c) LGF nariai turi prižiūrėti visų savo organizuojamų renginių aplinką, laikydamiesi visų taisyklių ir
normų.

d) LGF vadovybės nariai turi saugoti jiems žinomą konfidencialią informaciją. Informacijos
perdavimas neturėtų jiems teikti asmeninės naudos ar pranašumo ir neturi būti naudojamas siekiant
pakenkti asmens ar organizacijos reputacijai.
5. SANKCIJOS
a) Visi etikos kodekso pažeidimai yra nagrinėjami LGF prezidiume ir gali užtraukti sankcijas:
1) įspėjimas;
2) diskvalifikacija;
3) apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas;
4) draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje, su gimnastikos sportu susijusioje, veikloje.
b) LGF nariai turi raštu informuoti LGF generalinį sekretorių apie bet kokį šio etikos kodekso
pažeidimą.

