
 
 

 

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS  

ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO 

 PROTOKOLAS 

2019-07-19 Nr. 2019/1 

Trakai 

 

Posėdis vyko Lietuvos olimpinio sporto centro Irklavimo bazės patalpose 

Posėdyje dalyvavo Etikos ir drausmės komisijos nariai: 

Gintautas Brijūnas, 

Egidijus Balčiūnas, 

Eidris Karevičius. 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Komisijos pirmininko rinkimai.  

2. Posėdžio sekretoriaus rinkimai. 

3. Drausmės pažeidimo bylos remiantis Dalios Vaičikonienės 2019-07-01 pranešimu, Dainiaus 

Cesevičiaus, Jūratės Valmienės ir Džiuljetos Stepanovos 2019-07-03 prašymu, Pavelo Bespalovo 

2019-07-05 prašymu bei Artūro Vietos 2019-07-08 prašymu nagrinėjimas. 

4. Sprendimas. 

 

 

1. SVARSTYTA. Etikos ir drausmės komisijos pirmininko rinkimai.  

 

G. Brijūnas pasiūlė komisijos pirmininku Egidijų Balčiūną. Daugiau pasiūlymų nebuvo. 

NUTARTA.   

Etikos ir drausmės komisijos pirmininku išrinkti Egidijų Balčiūną. 

BALSAVIMAS.  

2 „UŽ“, 1 nedalyvavo. 

 

2. SVARSTYTA. Posėdžio sekretoriaus rinkimai. 

 

E. Balčiūnas pasiūlė posėdžio sekretoriumi Eidrį Karevičių.  Kitų pasiūlymų nebuvo. 

NUTARTA.  

Posėdžio sekretoriumi paskirti Eidrį Karevičių. 

BALSAVIMAS.  

2 „UŽ“, 1 nedalyvavo.   

 



 
 

3. SVARSTYTA. Drausmės pažeidimo byla remiantis Dalios Vaičikonienės 2019-07-01 pranešimu, 

Dainiaus Cesevičiaus, Jūratės Valmienės ir Džiuljetos Stepanovos 2019-07-03 prašymu, Pavelo 

Bespalovo 2019-07-05 prašymu bei Artūro Vietos 2019-07-08 prašymu. 

 

Komisijos nariai su D. Vaičikonienės 2019-07-01 pranešimu, Dainiaus Cesevičiaus, Jūratės Valmienės ir 

Džiuljetos Stepanovos 2019-07-03 prašymu, Pavelo Bespalovo 2019-07-05 prašymu bei Artūro Vietos 

2019-07-08 prašymu buvo susipažinę iki posėdžio.  

 

D. Vaičikonienės pranešime informuojama apie netinkamą D. Michailov ir A. Vietos elgesį š. m. birželio 

22 – 23 d. Lietuvos mokinių čempionato varžybų, kurių vyr. teisėja buvo D. Vaičikonienė, metu. Kilusių 

konfliktų metu D. Michailov nepagarbiu elgesiu: rėkimu, komentarais nukreiptais prieš varžybų vyr. teisėją 

ir menkinančiais jos autoritetą, žemino ją einant vyr. teisėjo pareigas. A. Vieta nepagarbiu elgesiu: pakeltu 

balsu, rėkimu, komentarais nukreiptais prieš varžybų vyr. teisėją ir menkinančiais jos autoritetą, grasinimu 

jai daugiau nebeteisėjauti, žemino ją einant vyr. teisėjo pareigas. Be to po šio konflikto D. Vaičikonienė 

sulaukė grasinančio telefoninio skambučio.  D. Vaičikonienė prašo trenerį D. Michailovą ir trenerį A. Vietą 

nubausti drausminėmis nuobaudomis. 

Dainius Cesevičius, Jūratė Valmienė ir Džiuljeta Stepanov, varžybose dalyvavusių mokinių tėvai, prašo 

paaiškinti ar yra normalu, kad varžybų apdovanojimai nėra perduodami sportininkams, kurie nedalyvavo 

apdovanojimo ceremonijoje dėl to, kad tėvai juos išsivežė namo. 

A.Vieta prašo atsakyti kokiu dokumentu yra įtvirtinta varžybų apdovanojimo tvarka ir prašo grąžinti 

sportininkui jo iškovotus medalius, kurių jis negavo todėl, kad nedalyvavo apdovanojimo ceremonijoje. 

P. Bespalovas prašyme teiraujasi ar D. Vaičikonienės elgesys, tvirtinant kad rungtis yra privaloma, nors 

vėliau B. Pespalovas buvo patikintas kad nėra privaloma, neperžengė etikos normų, vaiko teisų ir ar 

neturėjo klausimus spręsti su treneriu. 

 

Komisija, siekiant tinkamai išnagrinėti bylą, nusprendė pakviesti dalyvius pateikti savo paaiškinimus. 

Posėdyje atskirai dalyvavo ir pateikė savo paaiškinimus P. Bespalovas, A. Vieta, D. Michailov, D. 

Vaičikonienė.  

 

Dalyviai pateikdami savo paaiškinimus neneigė D. Vaičikonienės pranešime įvardintų konfliktų, tik 

papildomai pateikė daugiau aplinkybių, kurios privedė iki konfliktų. Dalyviai buvo nepatenkinti varžybų 

metu vykusio valčių svėrimo organizavimu, taip pat teisėjavimu plaukimų metu. D. Vaičikonienė paaiškino 

kaip vyko valčių svėrimas ir paneigė pretenzijas, taip pat paaiškino sprendimus priimtus teisėjaujant 

plaukimų metu. 

 

NUTARTA.  

 

Etikos ir drausmės komisija, išnagrinėjusi D. Vaičikonienės pranešimą, raštu bei žodžiu pateiktą 

informaciją, konstatavo, kad nepriklausomai nuo aplinkybių, nepagarbus elgesys su Oficialiu varžybų 

asmeniu bei psichologinis spaudimas Oficialiam varžybų asmeniui, peržengia etiško elgesio ribas, 

diskredituoja varžybas ir negali būti toleruojamas. Komisija atkreipia dėmesį, kad remiantis LBKIF Etikos 

ir drausmės kodeksu asmenys turi susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie skatintų žiūrovų netinkamą 

elgesį, o tai apima ir grasinančius skambučius. 

Komisija pripažįsta Dima Michailov elgesį nesportišku, neetišku ir netinkamu. 

Komisija pripažįsta Artūro Vietos elgesį nesportišku, neetišku ir netinkamu. 

 



 
 

Komisija, išnagrinėjusi A. Vietos prašymą bei Dainiaus Cesevičiaus, Jūratės Valmienės ir Džiuljetos 

Stepanovos prašymą, raštu bei žodžiu pateiktą informaciją, konstatavo, kad varžybų vyr. teisėjas yra 

atsakingas ir priima visus sprendimus situacijose, kurios nėra reglamentuotos varžybų nuostatuose ir/ar, kai 

tai nurodyta varžybų nuostatuose, tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (ICF) patvirtintose 

varžybų taisyklėse. Kadangi Lietuvos mokinių čempionato varžybų apdovanojimo tvarka nėra nustatyta 

šiuose dokumentuose, tokiu atveju varžybų apdovanojimo tvarka yra tokia, kokią nustato varžybų vyr. 

teisėjas.  Komisija atkreipia dėmesį, kad varžybų dalyviai turi būti informuoti apie varžybų apdovanojimo 

tvarką ir geriausia būtų tai nurodyti varžybų programoje arba nuostatuose.  Komisija taip pat konstatavo, 

kad varžybų dalyvių nežinojimas apie apdovanojimo tvarką nesuteikia jiems teisės reikšti pretenzijas. 

Nedalyvaudami varžybų apdovanojimo ceremonijoje varžybų dalyviai, iškovoję apdovanojimus, parodo 

nepagarbą varžybų organizatoriams ir varžybas vykdančiai teisėjų kolegijai, todėl gali būti pateisinami tik 

išimtiniais atvejais. 

 

Komisija konstatavo, kad varžybų medaliai ir kiti apdovanojimai, kurie nebuvo įteikti varžybų metu, 

pasibaigus varžyboms yra varžybas organizavusios ir/ar vykdžiusios organizacijos nuosavybė. Šiuo 

konkrečiu atveju varžybų organizatorius ir vykdytojas yra Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

(toliau – Centras), todėl tik Centras, remdamasis savo nuostatomis, gali laisvai nuspręsti perduoti kam nors 

apdovanojimus. 

 

Komisija, išnagrinėjusi P. Bespalovo prašymą, raštu bei žodžiu pateiktą informaciją, konstatavo, kad 

varžybų nuostatuose aiškiai ir vienareikšmiai parašyta K2 MIX rungties įgulų sudarymo taisyklės, 

nurodyta, kad dalyvauja visi 200 m. finale 1 – 9 vietas užėmę sportininkai, ir parašyta „Jokie įgulų 

pakeitimai negalimi“.  Iš to seka, kad sportininkams patekusiems į K2 MIX įgulų formavimą, ši rungtis yra 

privaloma ir apie tai varžybų dalyviai buvo informuoti iš anksto.  Kadangi D. Vaičikonienė situaciją aiškino 

remdamasi varžybų nuostatais, jos elgesys neperžengė etikos normų.  Komisija konstatavo, kad 

sportininkas savo veiksmus ir planus turi derinti su savo treneriu, o jau treneris su varžybų vyr. teisėju, 

todėl sportininkas neturėtų pats derinti savo planus tiesiogiai su varžybų vyr. teisėju.  Vaiko teisių klausimų 

LBKIF Etikos ir drausmės komisija nenagrinėja. 

 

BALSAVIMAS.  

Vienbalsiai 3 „UŽ“.   

 

4. SPRENDIMAS. Pateikiamas atskirai šio protokolo priedu. 

 

BALSAVIMAS.  

Vienbalsiai 3 „UŽ“.   

 

 

 

Posėdžio sekretorius      Eidris Karevičius 

 

Komisijos pirmininkas     Egidijus Balčiūnas 


