PATVIRTINTA
Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos vykdomojo komiteto
2018 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. VK-4/2
LIETUVOS ŠACHMATŲ KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS ETIKOS KODEKSAS
I. Bendrosios nuostatos
1. Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos (LŠKS) etikos kodeksas nustato reikalavimus sportininkų,
trenerių ir teisėjų elgesiui. Šiuo kodeksu siekiama, kad LŠKS organizuojamuose renginiuose būtų laikomasi
garbingo varžymosi principų bei užtikrinamas tinkamas elgesys.

II. Kodekso taikymas
2. Kodeksas taikomas visiems LŠKS nariams.
3. Kodeksu privalu laikytis tiek LŠKS organizuojamų renginių bei varžybų metu, tiek ir laikotarpiu prieš ir
po varžybų.
4. LŠKS nariai privalo:
4.1. laikytis Lietuvos įstatymų, LŠKS įstatų, LŠKS visuotinio narių susirinkimo ir vykdomojo komiteto
sprendimų;
4.2. laikytis Pasaulio šachmatų kompozicijos federacijos (World Federation for Chess Composition)
patvirtinto Šachmatų kompozicijos kodekso (Codex for Chess Composition);
4.3. tausoti LŠKS patikėtą turtą ir užtikrinti racionalų jo panaudojimą;
4.4. užtikrinti LŠKS veiklos atvirumą ir skaidrumą;
4.5. sprendimus susijusius su Lietuvos šachmatų kompozicija priimti remiantis objektyviais kriterijais;
4.6. savo elgesiu būti pavyzdžiu kitiems LŠKS nariams;
4.7. vengti veiksmų, kurie galėtų pakenkti Lietuvos šachmatų kompozicijos įvaizdžiui;
4.8. laikytis Lietuvoje galiojančių dopingo kontrolės taisyklių.
5. LŠKS nario elgesys pripažįstamas nesportišku ir netinkamu, jeigu:
5.1. elgesys susijęs su kito asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties,
seksualinės orientacijos ar dėl kitų asmeninių savybių;
5.2. sportininkas vartoja dopingą ar psichotropines medžiagas, jeigu jos nepaskirtos gydymo tikslais;
5.3. sportininkas varžybų metu vartoja alkoholinius gėrimas ar yra apsvaigęs nuo alkoholio varžybų metu;
5.4. kursto neapykantą ar smurtą, taip pat chuliganiški ar agresyvūs veiksmai;
5.5. veiksmai, kuriais pažeidžiama sporto etika, siekiant paveikti varžybų rezultatus ar eigą;
5.6. kitų asmenų šmeižimas, taip pat viešas kaltinimas, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių
įrodymų;
5.7. nevykdymas LŠKS priimtų sprendimų ar atsisakymas juos vykdyti (įskaitant varžybų nuostatas).

III. Kodekso priežiūra
6. LŠKS prezidentas ar jo įgaliotas asmuo svarsto šio Kodekso pažeidimus. Varžybų metu sprendimus dėl
šio Kodekso pažeidimų priima varžybų direktorius.
7. Atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, gali būti skiriamos šios sankcijos:
7.1. įspėjimas;
7.2. pašalinimas iš renginio ar varžybų;
7.3. draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kurioje su Lietuvos šachmatų kompozicija susijusioje veikloje;
7.4. pašalinimas iš LŠKS narių.
8. Už tą patį pažeidimą gali būti skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti
skiriamos sankcijos tiek fiziniam asmeniui, tiek ir juridiniam asmeniui.
9. Tuo atveju, jei pažeidimu padaromi nuostoliai tretiesiems asmenims, jie nustatomi ir atlyginami
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Priimant sprendimą dėl sankcijos skyrimo privalu vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo
principais.
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