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LŽSF OFICIALIŲ ASMENŲ ELGESIO KODEKSAS
Kaip LŽSF oficialus asmuo, aš įsipareigoju visada laikytis visų LŽSF ir FEI taisyklių bei nuostatų, ypač FEI etikos
kodekso, FEI interesų konfliktų politikos ir FEI elgesio kodeksas žirgo gerovei užtikrinti.
Aš suprantu, kad atstovauju LŽSF, dirbdamas bet kuriose LŽSF varžybose. Taip pat suvokiu savo autoritetą ir su
tuo susijusią pareigą turėti pakankamai žinių apie žirginį sportą ir atitinkamas LŽSF ir FEI taisykles bei nuostatus,
juos visada taikyti sąžiningai ir nuosekliai.
Aš įvykdysiu visus LŽSF reikalavimus (įskaitant būtinosios kvalifikacijos išlaikymą) LŽSF varžybose, kuriose esu
paskirtas dirbti.
Eidamas pareigas:
●
●
●

●

●
●
●

Aš elgsiuosi tinkamai ir pagarbiai su žmonėmis ir gyvūnais, nuolat sutelkdamas dėmesį į jų saugumą,
visas pareigas atliksiu profesionaliai.
Aš susilaikysiu nuo alkoholio vartojimo ir nevartosiu jokių medžiagų, vaistų, kurie gali įtakoti mano
sprendimus.
Aš nedalyvausiu varžybose, kuriose dirbu. Šiai nuostatai taikomos tokios išimtys:
Stiliaus konkūrų teisėjai negali dalyvauti rungtyse, kuriose teisėjauja, tačiau gali dalyvauti kitose
varžybų rungtyse;
Konkūrų disciplinoje, šis punktas netaikomas LTU1* - LTU2* lygio varžybose;
Dailiojo jojimo disciplinoje, šis punktas netaikomas LTU1* lygio varžybose.
Aš būsiu pasirengęs atsakyti į suinteresuotųjų šalių klausimus (įskaitant, bet neapsiribojant
sportininkais, savininkais ir treneriais, organizatoriais, grūmais ir savo kolegomis). Skirsiu laiko
mandagiai ir objektyviai paaiškinti savo sprendimus, kai tai įmanoma.
Aš būsiu susipažinęs su visomis susijusiomis LŽSF ir FEI taisyklėmis bei nuostatais, būsiu atitinkamai
pasirengęs kiekvienoms varžyboms.
Aš bendradarbiausiu su renginio organizatoriais ir savo kolegomis.
Aš būsiu punktualus ir tinkamai apsirengęs.

Įsipareigoju vengti bet kokio faktinio ar tariamo interesų konflikto. Interesų konfliktas apibrėžiamas kaip bet
kokie asmeniniai, profesiniai ar finansiniai santykiai, įskaitant šeimos narių santykius, kurie gali daryti įtaką
objektyvumui atstovaujant LŽSF ar vykdant verslo veiklą ar kitus sandorius LŽSF ar LŽSF vardu.
Aš išlaikysiu neutralią, nepriklausomą ir teisingą poziciją sportininkų, savininkų, trenerių, grūmų, organizatorių,
kitų oficialių asmenų ir suinteresuotų šalių atžvilgiu. Finansiniai ir/ar asmeniniai interesai niekada neturės įtakos
mano vykdomoms pareigoms, negailėsiu pastangų, kad išvengčiau tokių situacijų. Sutinku nesiūlyti jokios
finansinės naudos ar paramos grynaisiais, daiktais ar kitokiomis priemonėmis organizatoriui mainais už
paskyrimą būti oficialiu asmeniu varžybose. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, oficialiam asmeniui
nedraudžiama apmokėti savo kelionės išlaidas ir/ar apgyvendinimo išlaidas.
Aš neužsiimsiu nacionalistiniu teisėjavimu.
Veikla, kuri sukelia arba gali sukelti interesų konfliktą, kai dirbama LŽSF varžybose, apima, tačiau neapsiriboja
šiais punktais:
●
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●

Teisėjavimas rungtyje, kurioje dalyvauja raitelis, kurį aš treniruoju.
Teisėjavimas rungtyje, kurioje dalyvauja žirgas, kuris priklauso/dalinai priklauso man.
Buvimas finansiškai priklausomu arba finansinės naudos gavimas iš varžybose dalyvaujančių žirgų
savininkų, raitelių, trenerių, organizatorių (išskyrus, bet kokius mokėjimus, kuriuos leidžia LŽSF ir FEI
taisyklės bei nuostatai, pvz. apmokėjimas už darbą).
Teisėjavimas rungtyje, kurioje dalyvauja raitelis, su kuriuo aš turiu artimus asmeninius santykius.
Teisėjavimas rungtyje, kuriame dalyvauja žirgas, kurį aš neseniai gydžiau.

Sužinojęs apie galimą interesų konfliktą, įsipareigoju nedelsdamas pranešti LŽSF būstinei (arba kai konfliktas
kyla ir/ar yra nustatomas vietoje - vyr. varžybų teisėjui) apie aukščiau paminėtus ir kitus galimus interesų
konfliktus ar aplinkybes, kurios gali būti laikomos interesų konfliktu.

Konfliktų turi būti vengiama visais atvejais, kai tik tai įmanoma. Tačiau tam tikri interesų konfliktai gali būti susiję
su patirtimi, kuri yra reikalinga būtinajai oficialaus asmens kvalifikacijai įgyti. Konkreti pusiausvyra tarp interesų
konflikto ir oficialaus asmens patirties yra apibrėžta FEI bendrosiose taisyklėse ir konkrečios disciplinos
taisyklėse.
Vykdydamas savo pareigas ar atstovaudamas LŽSF susilaikysiu nuo bet kokių viešų pareiškimų, įskaitant
žiniasklaidą ar socialinius tinklus, kurie gali pakenkti LŽSF arba žirginio sporto įvaizdžiui. Ši nuostata apima ir
teiginius, kurie yra šališki.
Aš nedalyvausiu lažybose, statydamas už sportininkus ir žirgus, kurie varžosi LŽSF renginiuose ir kitaip negausiu
jokios finansinės naudos iš jų užfiksuoto konkretaus rezultato.
Asmeniui pažeidusiam bet kurį įsipareigojimą, prisiimtą pagal šį elgesio kodeksą ir/ar pažeidusiam LŽSF ir FEI
taisykles bei nuostatus, gali būti taikomos tokios sankcijos:
●
●
●
●
●
●

Įspėjimas;
Įpareigojimas dalyvauti LŽSF kursuose ir (arba) išlaikyti egzaminą;
Bauda;
Suspendavimas (laikinas arba nustatytam laikotarpiui);
Išbraukimas iš atitinkamų LŽSF ir FEI oficialių asmenų sąrašų;
Visos kitos sankcijos, nurodytos atitinkamose LŽSF taisyklėse ir nuostatuose.

