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LIETUVOS UNIVERSALIOS KOVOS FEDERACIJOS

ETIKOS KODEKSAS

Bendrieji principai

ýalys privalo laikytis ýitl рriпсiрц: ,

1. Zmogaus orumas.

2. Nediskiminavimas dёl rаsёs, lyties, tаutуЬёs, еtпiпёs kilmёs, religijos, filоsоfiпёs аr роlitiпёs

пuоmопёs, seksualinio ройiПriо аr bet kuriоs kitos prieZasties.

3. Susilaikymas пuо bet kokio spaudimo ir priekabiavimo - fizinio, psichinio, profesinio аr

seksualinio.

4. Drаugуstё, savitarpio pagalba ir s4йiningumas.

5. Vientisumas.

6. Prioritetas universalios kovos ir sportininkq sporIo interesams.

7. Tvarumas.

8. Politinis neutralumas.

Vykdydamos savo uZdavinius ir siekdamos tikslq, ýalys naudojasi geriausiais savo gеЬёjimаis

tarnauti Таrрtаutiпёs universalios kovos federacijos (FIAU) ir Lietuvos universalios kovos

federacijos (toliau - LUKF) interesams. Susilaikyti пuо bet kokio elgesio, kuris gali pakenkti

universaliai kovai аr LUKF reputacijai.

yientisumas

LUKF turi buti iпfоrmuоtа apie bet kokius etikos standartr; neatitinkanёius, finansinius, galimai

korupcinio роЬOdйiо pasiDlymus, kurie pateikiami ýaliai. LKF tuo раёiu privalo imtis tinkamц

рriеmопiц, siekiant uZtikrinti tоkiц ýаliц apsauga, kad jos gаlёtq informuoti LUKF, uZtikinant

duоmепц apsaugq ir situacijos tyrimo sklandumq.

ýalys gali priimti ir teikti dovanas tik kaip раgаrЬоs аr drаugуstёs Zenkl4 ir nominali dovanq чеrtё

turёtц bПti чеПiпаmа pagal Lietuvos Respublikoje gаliоjапёius dovanos арiЬrёZimо istatyme

kiterijus.



Visos dovanos, siПlomos trеёiаjаi ýaliai, turi bПti iý anksto patvirtintos LUKF. Dovanos gali bIti

teikiamos tik LUKF аrЬа LUKF vardu. ýalys privalo susilaikyti nuo dочапц teikimo savo asmenine

пuойiПrа аr asmenine iniciatyva.

Apie bet kokias gautas dovanas turi bПti praneýta LUKF.

Visos dovanos, kuriц чеrtё virýija Lietuvos Respublikos istatymuose nurodyt4 dovanos vertg, turi

bDti nedelsiant pateiktos LUKF ir tapti LUKF nuosavybe.

ýalys neturi ЬПti ltrauktos ! santykius su jokiais juridiniais irlаr fiziniais asmenimis, kuriц veikla

пеsчdеriпаmа sч LUKF etikos principais.

konfidencialumas

ýalys privalo susilaikyti nuo atskleidimo bet kokios informacijos apie LUKF аr jos veikl4, kuri

пеЬuчо paskelbta vieýai, nebent toks atskleidimas ЬПtч leidйiamas LUKF kompetentingai institucijai

arba reglamentuoj amos !statymo.

Informacijos atskleidimas neturi bПti skirtas pelnui gauti аrЬа bet kokiam asmeniniam naudojimui

kaip s4lyginis pranaýumas. Taip pat negali bПti naudojamas su tikslu pakenkti bet kokio asmens

reputacijai аr LUKF.

Iпtеrеsц konfliktas

Potenciali iпtеrеsц konflikto situacija atsiranda, kai gali bПti pagrlstai manoma, kad ýalis gali

paveikti tokius santykius, kit4 asmen! аr organizacljq, kurios pagrindu ЬПtц siekiama ýaliai

naudingos пuоmопёs аr sprendimo.

Interesq konfliktas уrа atvejis, kai ýalis, susilaikiusi pavieýinant galimo iпtеrеsq konflikto situacij4,

iýreiýkia пuоmопQ аr imasi sprendimo аukýёiаu apraýytomis арliпkуЬёmis.

Vertinant аukýёiаu apibDdintas situacijas, gali bПti nustatomas tiesioginis ir netiesioginis interesq

konfliktas. Tai apima ir trеёiоjо asmens interesus (pyz., tёчаs, sutuoktinis, rапgоvаs ar sutarties ýalis

ir pan.).

АрliпkуЬёs, kuriomis gali kilti iпtеrеsq konfliktas, galibйti:

- asmeninis аr materialus dalyvavimas (atlyginimas, аkсijц paketas, kitos lvairios iýmokos) su

LUKF atstovais;

- asmeninis аr reikýmingas rёmеjц, transliuotojц ir kt. dalyvavimas tаrр susitаriапёiq ýalit1;

- asmeninis ar reikýmingas dalyvavimas organizacijoje, kuri gali pasinaudoti LUKF pagalba (pyz.,

subsidija, patvirtinimo iýlyga, rinkimai ir kt.).

Kiekviena ýalis уrа atsakinga uй bet kok! iпtеrеsц konflikto atvej!. SusidПrusi su galimo iпtеrеsц

konflikto situacija, suinteresuota ýalis privalo atsisakyti pareikýti пuоmопg, priimti sprendimus аr



dalyvauti priimant sprendimus аrЬа priimti bet kokiq naudq. Таёiаu, jei ýalis поri atstovauti savo

interesus, tаёiаu уrа neaiýku, kоkiц чеiksmц turёtц imtis, privalu apie tok! atvej! informuoti LUKF.

LUKF Etikos komisija

Etikos komisija atitinkamai ýaliai gali pasiulyti iýklausyti ýalis ir esamq situacij4, priimant

sprendim4 konfl ikto pagrindu.

Jei ýalis neatsiZvelgia ! galimo interesq konflikto situacijq аrЬа atsisako veikti pagal Etikos

komisijos pasiПlytq sprendim4, Etikos komisija gali pasiПlyti LUKF Prezidentui drаusmiпёs tvarkos

taikym4.

Komisija gali priimti sprendim4, kuris gali apimti апksёiаu nurodytas priemones, о taip pat galimas

sankcijas.

LUKF Prezidentas ir Etikos komisija уrа atsakingi u! kопfliktiпёs situacijos iýaiýkinim4 bei рriimа

sprendimus ir (аrЬа) sankcijas del iпtеrеsц konflikto situacijos.

LUKF Etikos komisija (toliau - Komisija) уrа nepriklausoma Komisija, dirbanti savanoriýkais

pagrindais ýiuo tikslu:

l. раdёti LUKF kurti ir atnaujinti etikos principus, iskaitant LUKF Etikos kodeks4, pagrist4

чеrtуЬёmis ir principais LUKF Etikos kodekse, istatymuose, drаusmёs kodekse, FIAU tаisуklёsе, ir

kt;

2. раdёti uZtikrinti LUKF etikos рriпсiрц laikym4si sроrtе ir LUKF praktikoje;

3. LUKF рrаýуmu teikti pagalbq, iskaitant patarimus аr pasiDIymus LUKF Vykdomajam komitetui,

Prezidentui, Generaliniam sekretoriui, kad LUKF etikos principai Ьutц teisingai taikomi praktikoje;

4. tirti skundus аr kitus klausimus, kuriuos LUKF Komisijai pateike Prezidentas, Generalinis

sekretorius, Vykdomas i s kom itetas, Vi suоtiпё konferenc ij а.

5. atkreipti dёmеsi i bet kuri subjekt4, kuris gаlеtч bПti арiЬrейiаmаs kaip nesilaikantis Etikos

kodekso, informuojant LUKF Prezidentq, Vykdomфi komitet4, Generalin! sekretoriq. Taip pat bet

kokiu klausimu, kuris paZeidZia FIAU etikos principus ir rekomenduoti veiksmus аr sankcijas;

6. patarti, kaip iývengti аrЬа iýsprqsti iпtеrеsц konfliktus;

7. vykdyti kitas uйduotis, susijusias su universalios kovos sporto рrоgrаmоs kurimu ir igyvendinimu,

vadovaujantis LUKF etikos principais.



Komisija susideda iý репkiц паriц, раskiПц taip:

- pirmininko ir pirmininko pavaduotojo bei trys nariai, kuriuos skiria LUKF Prezidentas ir

Vykdomojo komiteto nariai.

Nei pirmininkas, nei trys paskirti nariai пеturёtц bПti LUKF nariais.

Pirmininko pavaduotojas gali bПti iýrinktas iý LUKF паriq.

Komisijos nario kadencijos trukmё yra ketveri metai. Toks terminas gali ЬПti atnaujinamas vien4

kart4.

Komisijos narys gali bflti paýalintas iý раrеigц tik vienbalsiai Vykdomojo komiteto sprendimu аrЬа,

jei tokio sprendimo пёrа, Visuоtiпёs konferencijos sprendimu.

Jei laisva Komisijos nario vieta уrа dёl mirties, atsistatydinimo, nesuderinamumo ar пеsugеЬёjimо

atlikti savo funkcijas, паrуs раkеiёiаmаs. Naujas narys turi uZimti паriо, kur!jis раkеiёiа, pareigas,

naujai ketverir1 mеtц kadencijai.

Komisijos nariai negali imtis jokiq рriеmопiц аrЬа vykdyti bet kоkiц veiksmц, susijusit1 su klausimu

аr situacija, kurioje egzistuoja bet koks asmeninis iпtеrеsц konfliktas аr kokia nors kita konflikto

fоrmа, аrЬа уrа suvokiamas kaip egzistuojantis.

Kompensacija ir iýIaidos

Komisijos nariai dirba savanoriýkais pagrindais. Jie gali gauti kompensacij4 iý LUKF uй visas jц

kеliопёs iýlaidas, taip pat dienpinigiц iýmokas.

Komisijai padeda sekretorius, kuri paskiria pirmininkas.

Komisija nustato savo dаrЬо tvarkos taisykles.

Komisija kasmet pateikia LUKF Prezidentui, Generaliniam sekretoriui ir Vykdomajam komitetui

ataskait4 apie savo veiklq.


