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Lietuvos diskgolfo federacijos (toliau – LDF) Etikos kodekso (toliau – Kodeksas) paskirtis – nustatyti 

garbingo elgesio diskgolfo ir su juo susijusiose veiklose vertybinius principus, elgesio nuostatas, 

pripažinti, palaikyti ir puoselėti diskgolfo bei garbingo varžymosi įvaizdį, nustatyti atsakomybę už 

šio Kodekso ir kitų aktų nuostatų pažeidimus.  

Kodeksas ir jo nuostatos remiasi ir kituose teisės aktuose suformuluotais ir taikytinais etikos 

principais: Europos Tarybos patvirtintu Sporto etikos kodeksu, Pasaulinės skraidančiojo disko 

federacijos etikos kodeksu, Europos diskgolfo federacijos ir LDF įstatais, Tarptautinio olimpinio 

komiteto Etikos kodeksu. 

1. Pagrindiniai principai. 

1.1 Lietuvos diskgolfo bendruomenėje remiamasi šiais pagrindiniais etikos principais: 

• Saugaus žaidimo 

• Sąžiningo žaidimo 

• Aplinkos saugojimo 

• Pagarbos diskgolfo bendruomenės nariams ir kitiems asmenims 

• Diskgolfo, kaip teigiamo, socialaus, integralaus ir atviro sporto, įvaizdžio formavimo 

(puoselėjimo)  

1.2 LDF, priimdama sprendimus, taip pat laikosi nešališkumo, skaidrumo ir demokratiškumo 

principų.  

1.3 Etikos pažeidimai yra veiksmai, pažeidžiantys etikos principus, ir sprendimų, priimtų remiantis 

Kodeksu, nevykdymas.  

2. Taikymas. 

2.1 Kodeksas taikomas LDF vadovybei ir darbuotojams, LDF nariams, renginių organizatoriams ir 

personalui, savanoriams, sportininkams, treneriams. 

3. Pažeidimų tyrimas. 

 

3.1 Etikos pažeidimus tiria ir dėl nuobaudų skyrimo bei jų rūšies sprendžia LDF valdyba.  

3.2 Jei LDF valdybos nariai yra susiję su etikos pažeidimu ir gali kilti abejonių dėl jų nešališkumo, 

jie privalo nusišalinti nuo pažeidimo klausimo. Jiems to nepadarius, dėl nušalinimo sprendžia kiti 

LDF valdybos nariai. 

3.3 Tyrimas turi būti sąžiningas, objektyvus ir nešališkas, užtikrinant kiekvienos šalies teises pateikti 

įrodymus ir atsakyti į pateiktus kaltinimus. 

3.4 LDF valdyba atlieka galimo etikos pažeidimo tyrimą per trumpiausią protingą terminą. 

 

4. Pažeidimų nagrinėjimo tvarka. 

4.1 Gavusi raštišką (įskaitant elektronine forma) pranešimą apie galimą Kodekso pažeidimą arba savo 

iniciatyva LDF valdyba atlieka etikos pažeidimo tyrimą. 



4.2 Asmeniui, kurio veika tiriama, suteikiama galimybė susipažinti su turima informacija apie galimą 

pažeidimą ir suteikiamos ne mažiau kaip 5 kalendorinės dienos pateikti paaiškinimus. Asmuo, kurio 

veika tiriama, kviečiamas į LDF valdybos posėdį. Jo nedalyvavimas netrukdo nagrinėti klausimą.  

4.3 LDF valdyba posėdyje gali priimti vieną iš šių sprendimų: 

4.3.1 Nutraukti tyrimą; 

4.3.2 Pabaigti tyrimą taikos susitarimu; 

4.3.3 Pabaigti tyrimą ir paskirti vieną iš 5 skyriuje nurodytų nuobaudų. 

4.4 Taikos susitarime, taip pat sprendime skirti nuobaudą gali būti numatyti įpareigojimai etiką 

pažeidusiam asmeniui, tokie kaip viešas atsiprašymas, kompensacijos sumokėjimas ir pan.  

4.5 Sprendimus LDF valdyba priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

4.6 Priimti sprendimai skelbiami LDF svetainėje ir gali būti pranešti kitais kanalais. 

5. Nuobaudos. 

5.1 LDF valdyba gali paskirti šias nuobaudas: 

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

įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą kito pažeidimo atveju; 

5.1.2 Diskvalifikacija – pašalinimas iš konkrečių diskgolfo varžybų (įskaitant ir titulų, prizų 

atėmimą); 

5.1.3 Draudimas dalyvauti tam tikroje su diskgolfu susijusioje ir LDF kuruojamoje veikloje 

nurodytą laikotarpį. 

6. Apeliacijos. 

 

6.1 LDF valdybos sprendimai dėl etikos pažeidimo gali būti skundžiami teismui arba tarptautiniam 

sporto arbitražui (CAS). 

 

7. Dopingas. 

 

7.1 Dopingo vartojimas, taip pat neteisėtas disponavimas dopingo medžiagomis ir jo prekursoriais 

pažeidžia sąžiningo žaidimo principą. Atsakomybė už dopingo preparatų vartojimą ir dopingo 

kontrolės procedūrų pažeidimus nagrinėjama pagal Lietuvos ir tarptautines antidopingo taisykles ir 

reikalavimus. 

 

Šis etikos kodeksas patvirtintas 2022 m. sausio 23 d. Lietuvos diskgolfo federacijos valdybos 

posėdyje. 


