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I SKYRIUS. BENDRIEJI NUOSTATAI
1 straipsnis. Lietuvos teniso sąjungos Etikos ir drausmės kodekso paskirtis.
1. Lietuvos teniso sąjunga (toliau – LTS) Etikos ir drausmės kodekso paskirtis – nustatyti
garbingą teniso ir su juo susijusios veiklos, elgesio vertybinius ir moralinius principus,
elgsenos nuostatas, pripažinti, palaikyti bei puoselėti teniso, kaip sporto šakos ir garbingo
varžymosi įvaizdį, nustatyti atsakomybę už šio kodekso ir kitų aktų nuostatų pažeidimus.
2. LTS Etikos ir drausmės kodeksas ir jo nuostatos yra paremtos jau suformuotais sportinio
elgesio etikos principais kituose teisės aktuose: Europos Tarybos patvirtintu Sporto etikos
kodeksu, Tarptautinės teniso federacijos (toliau ITF) etikos kodeksu treneriams, Pasaulio
antidopingo taisyklėmis ir kitais su tuo susijusiais dokumentais.
3. LTS Etikos ir drausmės kodeksas nustato pažeidimus, už kuriuos gali būti taikomos kodekse
numatytos sankcijos. Šis kodeksas taip pat reglamentuoja atsakomybė ir jos taikymo sąlygas
už kituose LTS organų ir / ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir sprendimuose,
taip pat ITF, TE dokumentuose ir jų organų sprendimuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą.
4. LTS Etikos ir drausmės kodeksas nustato LTS drausminių organų sudarymo tvarką, jų
kompetenciją ir taisykles, kuriomis yra paremtas LTS drausminių organų vadovavimo
sprendimai, pagal jų kompetencijas paskirtiems klausimams.

II SKYRIUS. SĄVOKOS
2 straipsnis. Sąvokos ir apibrėžimai.
1. LTS Etikos ir drausmės kodekse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai reiškia:
1.1. Dalyviai – LTS Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys, nepriklausomai
nuo jų rasės, lyties, amžiaus, tautybės, kilmės, įsitikinimų, religijos, veiklos, teisinio statuso
ir kitų, su asmeniu susijusių, aplinkybių, savybių.
1.2. Drausminiai pažeidimai – asmens veiksmai (veikimas arba neveikimas), kurie prieštarauja
sąžiningo, sportiško, etiško ir garbino elgesio principams ir taisyklėms, geriems papročiams
ir/arba kenkia ar gali pakenkti teniso, kaip sąžiningo sporto šakos ar Dalyvių įvaizdžiui bei
reputacijai. Drausmės pažeidimai taip pat laikoma ir asmeninė veikla, už kurią yra taikomos
Etikos ir drausmės kodekse numatyto sankcijos, nurodytos Etikos ir drausmės kodekso V
skyriaus 7, 8 ir 9 straipsniuose.
1.3. ITF – Tarptautinė teniso federacija (org. – Internation Tennis Federation);
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1.4. TE – Europos teniso asociacija (org. – Tennis Europe);
1.5. LTS – Lietuvos teniso sąjunga;
1.6. LTS veiklos teritorija – Lietuvos Respublika;
1.7. LTS įstatai – nustatyta tvarka patvirtinti ir viešame registre įregistruoti LTS įstatai su visais
pakeitimais.
1.8. LTS administracija – LTS įstatuose nurodyti LTS veiklos vykdymo organai, kurie pagal
kompetencijas yra įgalioti spręsti administracines funkcijas.
1.9. LTS valdymo organai – LTS įstatuose nurodyti valdymo organai;
1.10.

Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus Sportininkus, užsiimantys teniso

sportu LTS veikloje, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir veiklos pobūdžio
(administracine, sportine ir kt.) ar trukmės, tokie kaip vadovai, treneriai, atstovai spaudai,
kitas pagalbinis personalas, taip pat asmenys, kurie gali daryti įtaką LTS Nariui ar LTS, tokie
kaip akcininkai, dalininkai ar rėmėjai.
1.11. Oficialūs mačų asmenys – vyriausiasis turnyro teisėjas, vyriausiojo turnyro teisėjo
padėjėjai, asmenys atsakingi už turnyro saugumą, asmenys, turintys įgaliojimus susijusius su
Turnyro organizavimu, o taip pat ir kiti asmenys, kurie vykdo Turnyro organizavimo kontrolę
ir vertinantys teisėjų veiksmus;
1.12. Narys – viešas ar privatus, juridinis ar fizinis asmuo, kuris pagal LTS įstatus yra priskirtas
LTS narys;
1.13. Turnyro organizatorius – juridinis ar fizinis asmuo, kuris pagal LTS įstatuose ir LTS
reitinginių turnyrų nuostatose ir taisyklėse nurodomą tvarką turi teisę vykdyti ir vykdo
atitinkamo lygio teniso turnyrus.
1.14. Sportininkas – fizinis asmuo, kuris dalyvauja teniso turnyruose ir turi LTS licenciją;
1.15. Turnyras – oficialiai organizuojamas ir pagal LTS įstatus bei LTS reitinginių turnyrų
nuostatus ir taisykles bei kitus atitinkamus reglamentuojančius dokumentus vykdomas teniso
turnyras, kurie yra vykdomi LTS veiklos teritorijoje arba už jos.
1.16. Renginiai – bet kokie renginiai LTS veiklos teritorijoje, kurie yra susiję su teniso sporto
plėtra, propagavimu, kuriame dalyvauja Oficialus asmuo, Oficialus mačų asmuo ir / arba
Sportininkas, ir / arba Narys.
1.17. LTS Turnyrų nuostatai ir taisyklės – LTS nustatyta tvarka patvirtintos konkrečios teniso
turnyrų bei mačų taisyklės;
1.18. Mačo/ Turnyro pradžia – momentas nuo oficialiai paskelbto mačo ar turnyro pradžios;
1.19. Mačo / Turnyro pabaiga – momentas nuo oficialiai paskelbtos mačo ar turnyro pabaigos;
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1.20. Iki mačo / turnyro – laikotarpis nuo atvykimo į turnyro vykdymo vietą (teritoriją) iki
oficialios mačo/ turnyro pradžios.
1.21. Po mačo / turnyro – laikotarpis nuo oficialios mačo/turnyro pabaigos iki išvykimo iš turnyro
vykdomos vietos (teritorijos).
1.22. Turnyro vykdoma teritorija – Turnyro ir kita teritorija, susijusi su konkrečia turnyro
vykdoma vieta (treniruočių kortai, bendro naudojimo keliai, kuriuose yra rengiami turnyrai,
oficialūs turnyro viešbučiai ir pan.)
2. Sąvokos ir apibrėžimai naudojami vienaskaita yra taikomi ir daugiskaita ir atvirkščiai.
3. LTS Etikos ir drausmės kodekse neaptartos sąvokos ir apibrėžimai suprantamai taip, kaip jie yra
apibrėžiami ir aiškinami kituose LTS dokumentuose ir reglamentuose, Lietuvos Respublikos
teisės aktuose, ITF dokumentuose.

III SKYRIUS. ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMO NUOSTATOS
3 straipsnis. Asmenys, kuriems taikomos Etikos ir drausmės kodekso nuostatos.
1. LTS Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai ir juridiniai asmenys:
1.1. LTS administracija ir kiti darbuotojai;
1.2. LTS valdymo, vykdymo ir kitų organų nariai bei kiti LTS įstatuose paminėti asmenys;
1.3. LTS Nariai;
1.4. LTS Narių darbuotojai;
1.5. Sportininkai ir jų atstovai;
1.6. Oficialūs LTS turnyrų asmenys ir kiti teisėjai;
1.7. Kiti LTS veiklos teritorijoje veikiantys ir teniso veiklą propaguojantys fiziniai ir juridiniai
asmenys;
1.8. Kiti asmenys, kurie ar kurių veiksmai tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Turnyrais ir / ar
dalyviais.
2. Už tą patį pažeidimą gali būti taikomos sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui ir Dalyviui
juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui gali būti taikomos sankcijos už Sportininko ir / arba
Teisėjo, Oficialaus asmens veiksmais padarytus pažeidimus.
4 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso taikymo principai.
1. LTS Etikos ir drausmės kodekse taikomas kiekviename Turnyre, įskaitant laikotarpį Iki mačų ir
Po mačų, Renginiuose, taip pat visais kitais atvejais, kai yra pažeidžiami LTS Etikos ir drausmės
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kodekse, LTS organų ir / ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir sprendimuose ir/ar
ITF dokumentuose ir jų organų sprendimuose nustatyti reikalavimai ir taisyklės.
5 straipsnis. LTS Etikos ir drausmės kodekso ir kitų aktų, numatančių atsakomybę už
drausmės pažeidimus, taikymas.
1. Jeigu LTS Etikos ir drausmės kodekse nenumatyti kitaip, Dalyviams už tą patį drausmės
pažeidimą, kartu su LTS Etikos ir drausmės kodekse numatyta sankcija, gali būti taikomos ir kitos
– LTS įstatuose ir Turnyrus reglamentuojančiuose dokumentuose ar sportinės veiklos sutartyje,
ITF, TE dokumentuose, Pasauliniame etikos ir antidopingo kodeksuose nurodytos sankcijos,
skiriamos pagal atitinkamuose dokumentuose reglamentuotą sankcijų taikymo tvarką.

IV SKYRIUS. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS
6 straipsnis. Bendrosios etikos normos.
1. Asmenys, kurie yra nurodyti LTS Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, atsako už teniso
vystymą Lietuvoje, teniso Lietuvoje reputaciją tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų ir turi nuolatos
siekti apsaugoti Lietuvos teniso įvaizdį nuo pavojaus ar žalos, kylančios dėl amoralios, neetiškos
veiklos metodų ar užsiėmimų.
2. LTS Etikos ir drausmės kodeksu siekiama užtikrinti, kad teniso sporto turnyrai būtų vykdomi, o
pati sporto šaka administruojama laikantis etikos, sąžiningumo, garbingumo, skaidrumo,
demokratijos, patikimumo, orumo, profesionalaus elgesio ir garbingo varžymosi normų ribose.
3. LTS Etikos ir drausmės kodekse garbingas varžymasis apibrėžiamas ne tik, kaip varžymasis pagal
taisykles. Garbingas varžymasis apima draugystę, pagarbą kitiems ir kilnų požiūrį. Garbingo
varžymosi sąvoka naudojama ne tik siaurąja garbingo varžymosi teniso turnyruose tiesiogine
prasme, tačiau apima ir teniso sporto šakos valdymo ir administravimo sritis.
4. Garbingas varžymasis yra ne tik tam tikras elgesys, bet ir mąstymo būdas.. Jis apima apgaulės,
dopingo, smurto, seksualinio priekabiavimo, išnaudojimo ir hiperkomercializacijos eliminavimą
siekiant, kad sportas taptų švarus.
5. Sportas – tai individuali veikla, kuri, jei rungiamasi garbingai, skatina savimonę, saviraišką ir
savirealizaciją, asmeninius pasiekimus, įgūdžių įgijimą ir demonstravimą, socialinę veiklą,
džiaugsmą, gerą sveikatą ir socialinę gerovę.
6. Kiekvienas asmuo turi teisę į orumą, pagarbų elgesį, kurie yra neatsiejami nuo LTS Etikos ir
drausmės kodekso.
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7. Teniso sporto šakoje neturi būti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, politinių ar
filosofinių įsitikinimų, šeimyninės padėties ar dėl kitų pagrindų.
8. Asmenys, nurodyti LTS Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje privalo būti lojalūs teniso
sportui ir jo propaguojamiems garbingo varžymosi principams ir nesielgti taip, kad teniso sporto
šaka būtu diskredituojama.
9. LTS Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys privalo vadovautis dorumo,
sąžiningumo ir pagarbos principais, kaip esminiais vykdant teniso sporto šakos veiklą ir niekada
sąmoningai nepateikti melagingos informacijos kitiems;
10. LTS Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys privalo vengti teisės pažeidimų,
darančių žalą tiek teniso sportui, tiek pažeidžiančių kitų asmenų teises bei teisėtus interesus.
11. LTS Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys privalo gerbti visas
sutartis/susitarimus, kurie yra susiję su teniso sportu ir neskatinti kitų pažeisti tokių sutarčių /
susitarimų.
12. LTS Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys privalo užtikrinti, kad
diskriminacija, priekabiavimas, šmeižtas ir/arba piktnaudžiavimas nebūtų toleruojami jokiame
lygmenyje, o atitinkama politika ir procesai būtų tikslingai nukreipti siekiant išvengti negatyvaus
elgesio.
13. LTS Etikos ir drausmės kodeksas netoleruoja jokio fizinio, protinio ar psichinio sužalojimo.
14. LTS Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys skaidriai ir sąžiningai, nešališkai
ir nekorumpuotai, laikydamiesi demokratiškų rinkimų ir kitų procesų privalo:
14.1. Kasdienėje veikloje veikti pagal demokratijos ir atskaitomybės principus;
14.2. Vengti faktinių arba numanomų interesų konfliktų, kuomet vadovai, Oficialūs asmenys
arba kiti darbuotojai turi arba gali turėti privačių asmeninių interesų, kurie trukdyti atlikti
savo pareigas sąžiningai, nepriklausomai ir kryptingai;
14.3. Oficialių asmenų elgesys etikos požiūriu privalo būti nepriekaištingas. Jiems draudžiama
piktnaudžiauti savo pareigomis, gaunant asmeninę naudą ar naudojantis kokiu nors
pranašumu prieš kitus;
14.4. Užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų pagrįsti objektyviais, o ne subjektyviais
kriterijais.
14.5. Gerbti sutartinius įsipareigojimus, susitarimus ir kitų asmenų teises;
14.6. Laikytis konfidencialumo. Sužinota informacija, kuri yra traktuojama kaip konfidenciali,
negali būti naudojama siekiant naudos sau arba siekiant pakenkti kitiems asmenims, LTS ir
LTS nariams.
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14.7. Užtikrinti, kad būtų išvengta apgaudinėjimo, neetiškos praktikos arba bet kokio kito
elgesio, kuris gali būti traktuojamas kaip negarbingas ir kenkiantis teniso sportui.
14.8. Atliekant visus veiksmus, elgtis patikimai, laikytis įstatymų bei visuotiniai pripažintų
teisinių ir moralinių normų.
14.9. Kiekvienas asmuo, atstovaujantis LTS turi elgtis garbingai ir respektabiliai;
14.10. Nesielgti taip, kas galėtų suteršti teniso sportą arba pakenkti teniso įvaizdžiui bet kokiame
lygmenyje.
14.11. Kurti bendradarbiavimo santykius su rėmėjais, komerciniais partneriais, pardavėjais,
tiekėjais, konsultantais ir kt., vadovaujantis visuotinomis etikos normomis bei šio Etikos ir
drausmės kodekso nuostatomis;
14.12. Sudarant sutartis arba kokius nors susitarimus su organizacijomis, kurių verslas yra susijęs
su nesąžininga ir/arba spekuliatyvia veikla, privalo užtikrinti, kad tokio pobūdžio susitarimai
tenise nepažeis šio Etikos ir drausmės kodekso;
14.13. LTS Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys, rėmėjai ir kiti partneriai,
spaudos atstovai negali įtakoti LTS priimamų sprendimų;
14.14. Užtikrinti visapusišką, teisingą, tikslią ir savalaikę reikalaujamos informacijos, ataskaitų,
paaiškinimų pateikimą aukštesnio lygmens sporto organizacijoms arba bet kuriai kitai
susijusiai sporto instancijai, taip pat oficialioms šalies institucijoms, besąlygiškai laikantis
teisės aktų;
14.15. Užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą;
14.16. Užtikrinti asmens teisę į privatumą (išskyrus tai, kas yra reikalinga LTS funkcionavimui
užtikrinti);
14.17. Užtikrinti turnyrų dalyvių saugumą, gerovę ir medicininė priežiūrą, reikalingą teniso
turnyruose ir kitose renginiuose;
14.18. Privalo saugoti aplinką turnyrų metu, organizatoriai turi stebėti, kad aplinkos apsaugos
standartai atitiktų visuotinai priimtus aplinkos apsaugos standartus;
14.19. Garbingai, deramai, oriai ir pagarbiai atstovauti teniso sportą.

V SKYRIUS. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI
7 straipsnis. Drausmės pažeidimai Mačų metu.
1. Drausmės pažeidimais Turnyro ir Mačų metu (nuo Turnyro / Mačų pradžios iki Turnyro / Mačų
pabaigos) laikoma:
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1.1. LTS įstatų, kitų LTS patvirtintų dokumentų, taisyklių, sutarčių ar reikalavimų pažeidimai,
turnyrus reglamentuojantys dokumentai, kitos sutartys ar reikalavimai, patvirtinti valdymo
ar kitų organų, pažeidimai.
8 straipsnis. Nesportiškas, netinkamas elgesys.
1. Nesportiškas ir netinkamas elgesys yra draudžiamas. Nesportišku ir netinkamu elgesiu yra
laikomas elgesys Iki Turnyro ar Mačų, Turnyro / Mačų metu ar Po Turnyro / Mačų, Renginių
metu ar bet kuriuo kitu laiku ir bet kurioje kitoje vietoje, jei tokie veiksmai yra nukreipti prieš
LTS, prieš bet kurį Dalyvį, Oficialų Mačų asmenį, Oficialų asmenį, ITF atstovą ir jei šiame punkte
aiškiai nenurodyta kitaip:
1.1. Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos,
kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių asmeninių
savybių;
1.2. Sportininkų dopingo ir/ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, jeigu jos nepaskirtos gydymo
tikslais, vartojimas;
1.3. Sportininkų, Oficialių Mačų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir / ar buvimas apsvaigus
nuo alkoholio Renginio, Turnyro vykdymo teritorijoje, Iki Turnyro ir / ar per Turnyrą,
įskaitant ir tuos atvejus, kai Sportininkas, Oficialus asmuo ar Oficialus mačų asmuo yra
Renginio, Turnyro žiūrovas;
1.4. Neapykantos ir / ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas ir panaudojimas;
1.5. Chuliganiški ir agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir / ar
gestų ir / ar veiksmų naudojimas;
1.6. Bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais
siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmais, apsaugoti save ar kitus asmenis;
1.7. Tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas
teikti ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip
priemonė įtakoti Mačo rezultatus ar eigą ir / ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant
sporto etiką, siekiama įtakoti Mačų rezultatus ar eigą.
1.8. Tiesioginis ar netiesioginis siūlymas, pažadas ar teikimas savo ar kito asmens vardu, bet
kokios formos naudos Dalyviui, tokiu būdu skatinant pažeisti Etikos ir drausmės kodekse,
LTS organų ir / ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir/ar ITF, TE dokumentuose
nustatytus reikalavimus, taip pat šių asmenų nurodymus, reikalavimus ir/ar sprendimus ir /ar
sutikimas priimti bet kokios formos naudą, pažadas dėl bet kokios naudos suteikimo
priėmimo ar bet kokios formos naudos priėmimo;
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1.9. Tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti bet kokiose lažybose susijusiose su Turnyru/ Mačomis;
1.10.

Tiesiogiai ar netiesiogiai teikti informaciją, patarti Dalyviams ar kitiems tretiesiems

asmenims, tame tarpe lažybų organizatoriams dėl Turnyrų / Mačų;
1.11.

Kito Dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo

sąžiningumu viešuose pasisakymuose, nesant pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų;
1.12.

Kitų Dalyvių įžeidimas ir patyčios viešuose pasisakymuose;

1.13.

Kurstymas nedalyvauti LTS sporto renginiuose ir mačuose;

1.14.

LTS organų ir/ar administracijos sprendimų ar reikalavimų nevykdymas, jei šie

tiesiogiai yra susiję su Dalyviu arba skirti atitinkamiems Dalyviams (Nariams, sportininkams
ir pan.), su kuriais Dalyvis yra tiesiogiai susijęs;
1.15.

LTS įstatų ir kitų dokumentų nevykdymas, atsisakymas, Oficialių asmenų patvirtintų

Mačų / Turnyrų nuostatų, ITF patvirtintų taisyklių, reglamentų, instrukcijų, jeigu jų taikymo
sritis apima Dalyvio veiklos teritoriją arba tiesiogiai susijęs su Dalyvio veikla sporto srityje,
nuostatas;
1.16.

Bet kokie veiksmai, kuriais yra daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai;

1.17.

LTS organų priimtų sprendimų viešinimas be LTS sutikimo, jei jie nėra viešai paskelbti

www.tennis.lt tinklapyje;
1.18.

Nepasitenkinimo reiškimas, problemų sprendimas bei konfliktų kurstymas, susijęs su

LTS veikla ir organais, žiniasklaidos priemonėse, nesilaikant LTS subordinacijos principų
klausimams spręsti;
1.19.

Kyšio ėmimas, kuris pasireiškia: tiesioginiu arba netiesioginiu pažadu arba pasiūlymu

kažko vertingo – kyšio pasiūlymu arba gavimu, rinkliavos, apdovanojimo arba kitos formos
naudos.
2. Nesportišku elgesiu laikomas ir toks elgesys, kuris neatitinka ITF oficialių dokumentų, kurie
pagal turinį ir prasmė yra tiesiogiai ar subsidiariai taikomi ir teniso sporto šakoje.
3. Viešas pasisakymas – tai yra bet koks viešas pasisakymas viešoje erdvėje įskaitant visas
elektronines ryšio priemones, internetinę erdvę (naujienų tinklapiai ir jų komentarai, socialiniai
tinklai ir jų komentarai, kiti tinklapiai, kuriuos gali pasiekti tiek vieši, tiek registruoti vartotojai),
spaudinius (laikraščiai, skrajutės, plakatai ir kiti spaudiniai), viešus pasisakymus renginių ar mačų
metu.
9 straipsnis. Atsakomybė už žiūrovų elgesį.
1. Nariai ir sportininkai privalo užtikrinti, kad juos palaikantys žiūrovai (draugai, artimieji ir kiti)
susilaikytų nuo nesportiško ar kitokio netinkamo elgesio Iki turnyro, Turnyro metu ar Po turnyro.
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Už žiūrovų nesportišką ar kitokį netinkamą elgesį sankcijos gali būti taikomos atitinkamam
Nariui ir/ar sportininkui, jei pavyksta nustatyti žiūrovo priklausymą LTS Sportininkui ar Nariui.

VI SKYRIUS. SANKCIJOS
10 straipsnis. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai.
1. Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms paklusti privalo visi juridiniai ir fiziniai
asmenys, nurodyti LTS Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte. Dalyviams fiziniams ir juridiniams
asmenims gali būti taikomos šios sankcijos:
1.1. Įspėjimas;
1.2. Diskvalifikacija;
1.3. Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas;
1.4. Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje, su tenisu susijusioje, veikloje.
2. Įspėjimas – raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, įsipareigojimą jų laikytis,
įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas.
3. Diskvalifikacija – draudimas dalyvauto konkrečiame ar visuose turnyruose;
4. Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas – Dalyvis, kuriam taikoma apdovanojimų
(prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimo sankcija, privalo grąžinti visus atitinkamame sprendime
nurodytus apdovanojimus, įskaitant gautas pinigines lėšas ir daiktus, turinčius simbolinę reikšmę
(medalius, prizus ir pan.) per terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias kiekvienu atveju nustato
atitinkamas, tokią sankciją skyręs Drausminis organas;
5. Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su teniso sportu susijusioje veikloje – tai
draudimas tam tikram fiziniam asmeniui vykdyti tam tikrą ar bet kokią, su teniso sportu susijusią
veiklą (administracinę, sportinę, techninę ar bet kokią kitokią) esančią LTS kompetencijos ribose
ir veiklos teritorijoje.
6. Atsakomybė už dopingo preparatų vartojimą ir/arba dopingo kontrolės procedūrų pažeidimus:
6.1. Visi sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo. Žaidėjams draudžiama vartoti
dopingo preparatus arba dopingo metodus;
6.2. Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo
kontrolės procedūrų pažeidimų skiria ITF.
6.3. Dopingo preparatų arba dopingo metodų naudojimo sankcijos yra taikomos šiems
renginiams:
6.3.1. LTS organizuojamose ir / ar vykdomose Turnyruose ir Mačuose;
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6.3.2. LTS juridinių narių organizuojamose ir / ar vykdomuose Turnyruose ir Mačuose;
6.3.3. ITF arba TE organizuojamose ir vykdomuose Turnyruose ir / ar Mačuose;
6.3.4. Kitų šalių Turnyruose ir Mačuose;
6.3.5. Kituose teniso turnyruose ir / ar Mačuose;
6.3.6. Teniso treniruotėse, stovyklose, seminaruose, kursuose ir kt.

VII SKYRIUS. BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS
11 straipsnis. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai.
1. Už Drausmės pažeidimus Dalyviams gali būti skiriama bet kuri Etikos ir Drausmės kodekse
numatyta sankcija, jei Etikos ir drausmės kodeksas atskirai nenumato atsakomybės už konkretų
pažeidimą.
2. Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio subjekto kaltės formos (tyčia ar
neatsargumo);
3. Už tą patį pažeidimą Dalyvis gali būti baudžiamas tik vieną kartą, tačiau už tą patį pažeidimą gali
būti skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti skiriamos sankcijos
ir Dalyviui fiziniam asmeniui ir Dalyviui juridiniam asmeniui.
4. Tuo atveju, jei Drausmės pažeidimu padaromi nuostoliai tretiesiems asmenims, jie nustatomi ir
atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12 straipsnis. Pagrindinės sankcijų taikymo taisyklės.
1. Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato Drausminiai organai;
2. Drausminiai organai sankcijos su terminu skyrimo atvejais privalo nustatyti aiškų sankcijos
terminą, t.y. nurodyti termino pirmą ir paskutinę dieną;
3. Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės laipsnį bei visas
kitas svarbias aplinkybes

VIII SKYRIUS. DRAUSMINIAI ORGANAI.
13 straipsnis. LTS Drausminiai organai ir jų paskirtis.
1. Drausminiai organai – LTS Prezidentas ir / arba jo įgaliotas asmuo, Oficialių mačų vyr. teisėjas
ir jo paskirti teisėjai ir/ar kiti oficialūs asmenys, Teisėjų kolegija, atitinkami komiteto nariai,
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išskirtiniais atvejais drausminį organą sudaro valdybos nariai ir/ar kiti oficialūs asmenys. LTS
Drausminiai organai Drausmės pažeidimo bylas nagrinėja posėdžiuose.
2. Drausmės pažeidimo bylas nagrinėjantis posėdis:
2.1. Posėdis yra laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Drausminio organo
narių: LTS valdybos, komiteto narių ir / ar oficialių mačų asmenų;
2.2. Sprendimai priimami posėdyje paprasta, posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
3. Drausminiai organai Drausminius pažeidimus sprendžia vadovaudamiesi LTS įstatais, LTS
Etikos ir Drausmės kodeksu, ITF, TE dokumentais, mačų nuostatomis, Lietuvos Respublikos
teisės aktais, kitais teisės aktais susijusiais su teniso ir/ar kitu sportu. Tais atvejais, kai kilusio
klausima nereglamentuoja šis Etikos ir drausmės kodeksas ir / ar kiti šiame straipsnyje nustatyti
teisės aktai, Drausminiai organai vadovaujasi paprotinėmis normomis, o jeigu tokių nėra –
Drausminiai organai atitinkamą klausimą sprendžia savo nuožiūra, vadovaudamiesi teisingumo,
protingumo ir sąžiningumo principais.
4. Drausminiai organai, nagrinėdami Drausmės pažeidimo bylą ir priimdami sprendimus privalo
vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų nuostatomis.

IX SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14 straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimas.
1. Šis LTS Etikos ir drausmės kodeksas taikomas dėl tų įvykių ir / ar pažeidimų, kurie atsirado ir /
ar buvo padaryti po šio Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimo momento;
15 straipsnis. Reikalavimai drausminėms taisyklėms.
1. LTS valdymo organai, kiti organai privalo suderinti nuostatus ar kitus, jų veiklą
reglamentuojančius dokumentus, su LTS Etikos ir drausmės kodekso nuostatomis.
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