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LŽSF ETIKOS KODEKSAS
LŽSF etikos kodeksas skirtas visiems suinteresuotiems žirgininkystės šalininkams, įskaitant sportininkus, žirgų
savininkus, varžybų organizatorius, sporto klubus ir kitas organizacijas, oficialius asmenis, rėmėjus ir pačią LŽSF.
Žirginio sporto reputacija yra priklausoma nuo etikos principų laikymosi, kurie dera su žirginio sporto vertybėmis,
dvasia ir idealais, ir yra olimpinio judėjimo dalis.
Dėl šios priežasties, visi žirginio sporto dalyviai įskaitant, bet neapsiribojant sportininkais (ir jų pagalbiniais
darbuotojais), savininkais, organizatoriais ir oficialiais asmenimis, rėmėjais, LŽSF savanoriais ir darbuotojais,
įsipareigoja gerbti ir laikytis šio LŽSF etikos kodekso.
A.

B.

D.

ORUMAS
1.

Žirginiame sporte pagrindinis reikalavimas yra gerbti ir saugoti žirgų ir raitelių orumą.

2.

Neturi būti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, etninės kilmės, filosofinių ir
politinių nuomonių, šeimyninės padėties ar kitų priežasčių.

3.

Dopingo naudojimas yra griežtai draudžiamas. Nuostatai dėl dopingo naudojimo yra
kruopščiai prižiūrimi pagal draudžiamą vaistų reglamentą ir FEI antidopingo taisykles.

4.

Draudžiamas, bet koks priekabiavimas prie sportininkų, tiek fizinis, tiek profesinis ar
seksualinis, taip pat bet kokių fizinių ar psichologinių sužalojimų sukėlimas.

5.

Draudžiama dalyvauti lažybose susijusiose su Olimpinėmis žaidynėmis ir visoje su šių
lažybų viešinimu susijusioje veikloje.

6.

Varžybų dalyviai neturi pažeidinėti sąžiningumo principo, demonstruoti nesportinio elgesio,
kuris prieštarauja sporto etikai arba bandyti paveikti varžybų rezultatus dėl dalyvavimo
įvairiose lažybų formose.

VIENTISUMAS
1.

LŽSF atstovai negali tiesiogiai ar netiesiogiai prašyti, priimti ar siūlyti bet kokios formos
asmeninio atlygio ar komisinių, taip pat negali gauti jokios paslėptos naudos ar bet kokio
pobūdžio paslaugos, susijusios su LŽSF renginių organizavimu, kuri nėra oficialių derybų
dalis nustatyta sutartyje su organizatoriumi arba organizaciniu komitetu.

2.

Turi būti išvengta bet kokių interesų konfliktų.

3.

Reikėtų vengti bet kokių netinkamų situacijų, nes net susidarius įspūdžiui, kad elgesys yra
netinkamas ar nepadorus, tokia situacija yra laikoma pažeidžiančia LŽSF reputaciją.

4.

LŽSF valdymo organai ir nariai negali bendradarbiauti su su organizacijomis, įmonėmis ar
asmenimis, kurių veikla ar reputacija yra prieštaringa šiame kodekse nustatytiems
principams.

LŽSF RENGINIAI
Turi būti laikomasi LŽSF paskelbtų dokumentų ir (arba) informacijos, susijusios su
organizatorių atranka tokiems renginiams kaip nacionaliniai čempionatai, nuostatų. Fiziniai ar
juridiniai asmenys, norintys organizuoti šiuos renginius privalo laikytis LŽSF nustatytų tam tikro
lygio varžybų reikalavimų.

E.

KONFIDENCIALUMAS
LŽSF valdymo organai, komitetų nariai ir LŽSF nariai neatskleidžia jiems patikėtos
konfidencialios informacijos. LŽSF prieinama informacija negali būti naudojama asmeniniais
tikslais, taip pat negali būti naudojama piktybiškai pakenkti bet kurio asmens ar organizacijos
reputacijai.

F.

ETIKO KODEKSO VYKDYMAS
1.

LŽSF rūpinasi, kad būtų laikomasi principų ir taisyklių aprašytų FEI nuostatuose ir šiame
kodekse.

2.

LŽSF informuoja LŽSF Prezidentą ir apie bet kokį šio kodekso pažeidimą kartu
nukreipdama į LŽSF Valdybą.

3.

LŽSF Valdyba, jei pageidauja, gali papildyti nuostatas dėl šio kodekso įgyvendinimo.

Aukščiau išvardyti principai sudaro LŽSF etikos kodeksą, kurio turi laikytis visos LŽSF
sudedamosios dalys atstovaudamos ar dalyvaudamos LŽSF veikloje bet kokia forma ir bet
kokiomis aplinkybėmis.

