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Trakai
Posėdis vyko Lietuvos olimpinio sporto centro Irklavimo bazės patalpose
Posėdyje dalyvavo Etikos ir drausmės komisijos nariai:
Gintautas Brijūnas,
Egidijus Balčiūnas, komisijos pirmininkas,
Eidris Karevičius, posėdžio sekretorius.
Proceso šalys:
Dalia Vaičikonienė,
Dima Michailovas,
Artūras Vieta,
Pavelas Bespalovas.
Bylos esmės santrauka, reikalavimai.
D. Vaičikonienės 2019-07-01 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.
P. Bespalovas 2019-07-05 prašyme teiraujasi ar D. Vaičikonienės elgesys, tvirtinant kad rungtis yra
privaloma, nors vėliau B. Pespalovas buvo patikintas kad nėra privaloma, neperžengė etikos normų.
Sprendimo priėmimo motyvai.
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. Etikos ir drausmės komisija, 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 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.
SPRENDIMAS.
Komisija pripažįsta Dima Michailov elgesį nesportišku, neetišku ir netinkamu ir skiria sankciją ĮSPĖJIMAS.
Komisija pripažįsta Artūro Vietos elgesį nesportišku, neetišku ir netinkamu ir skiria sankciją -ĮSPĖJIMAS.
Sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.
Komisijos sprendimas įsiteisėja, jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo įteikimo proceso dalyviams (šalims)
nebuvo pateiktas skundas Apeliacinei komisijai. Apeliacinis skundas gali būti paduodamas dėl
neįsiteisėjusio Komisijos sprendimo. Kodekso reikalavimus atitinkantis apeliacinis skundas turi būti
paduotas tiesiogiai LBKIF Apeliacinei komisijai, įteikiant ar pateikiant apeliacinį skundą LBKIF
administracijai, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Komisijos sprendimo įteikimo
proceso šaliai dienos. Apeliacinis skundas apmokestinamas Kodekse nustatytu mokesčiu. Apeliacinį
skundą turi teisę paduoti Dalyvis, kurio atžvilgiu priimtas skundžiamas sprendimas ir/ar jo įgaliotas
atstovas.
Proceso šalims informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai, įskaitant Drausminių organų
sprendimus, perduodama bet kuriuo vienu iš minėtų būdų: teikiami šalių nurodytais adresais ir/arba faksu
ir/arba elektroniniu paštu.

Komisijos pirmininkas

Egidijus Balčiūnas

