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ATSAKOMYBĖ UŽ ETIKOS IR PASAULIO ANTIDOPINGO KODEKSO 

PAŽEIDIMUS 

 

Lietuvos beisbolo asociacija (toliau – LBA) pripažįstą Lietuvos nacionalinę anti 

dopingo programą ir vadovaujasi ja ir šių antidopingo taisyklių nuostatomis ir tiesiogiai arba 

nuorodų būdu įtraukia anti dopingo taisykles į savo reglamentus, įstatus ir (arba) taisykles, kaip jų 

nariams ir dalyviams privalomų sporto taisyklių dalį.  

LBA Antidopingo taisyklės yra privalomos ir yra taikomos, nes ji yra Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto narė, ji yra pripažinta Kūno kultūros ir sporto departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) vadovaujantis Nacionalinių sporto 

(šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento generalinio direktoriaus 

2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-33 (Žin., 2009, Nr. 12-504), LBA nariams ir sportininkams. 

Priimdama šias Antidopingo taisykles ir įtraukdamos jas į savo reglamentus ir sporto taisykles, 

LBA pripažįsta agentūros įgaliojimus ir atsakomybę už nacionalinės anti dopingo programos 

įgyvendinimą ir šių antidopingo taisyklių vykdymo užtikrinimą (įskaitant testavimą) visų tolesnio 

1.3 punkte nurodytų asmenų, priklausančių LBA jurisdikcijai, atžvilgiu, ir turi bendradarbiauti su 

Agentūra ir ją remti atliekant minėtas funkcijas. LBA tai pat pripažįsta pagal antidopingo taisykles 

priimtus sprendimus, įskaitant bylas nagrinėjančių kolegijų sprendimus dėl sankcijų jų jurisdikcijoje 

esantiems asmenims, šių sprendimų laikytis ir juos įgyvendinti. 

Atsakomybė už dopingo preparatų vartojimą ir/ar dopingo kontrolės procedūrų 

pažeidimus.  

1. Visi sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo. Žaidėjams draudžiama 

vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus.  

2. Bet kokių draudžiamų medžiagų (dopingo preparatų) patekimas į sportininko 

organizmą yra paties sportininko atsakomybė. Atsakomybė už siūlymą ar vertimą vartoti dopingo 

preparatus arba dopingo metodus tenka ir kitiems asmenism – komandų gydytojams, 

masažuotojams.  

3. Kasmet atnaujinamas draudžiamų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas 

pateikiamas Pasaulinio antidopingo agentūros (WADA) tinklapyje: www.wada-ama.org  

4. Oficialių lygų, LBA, CEB, WBSC varžybose/čempionatuose dopingo kontrolės 

procedūros atliekamos pagal (WADA) ir WBSC nuostatuose patvirtintą tvarką, bendradarbiaujant 

su LBA ir Lietuvos antidopingo agentūra.  

5. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems LBA veiklos teritorijoje 

rungtyniaujantiems žaidėjams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės procedūra atliekama iš anksto 

įspėjus arba be išankstinio įspėjimo.  

6. Drausminės sankcijos dėl dopingo preparatų ar dopingo metodų vartojimo ir 

dopingo kontrolės procedūrų pažeidimų skiria Pasaulinė beisbolo softbolo confederacija (WBSC).  

Diskvalifikacija.  

1. Diskvalifikacija – draudimas dalyvauti konkrečiose rungtynėse ar visose 

Varžybose.  

2. Diskvalifikuotas Sportininkas negali būti įtrauktas į žaidėjų, dalyvaujančių 

Varžybose, sąrašą.  

http://www.wada-ama.org/


3. Diskvalifikacija gali būti taikoma numatytam rungtynių skaičiui, tam tikram 

laikotarpiui arba visam laikui. Tuo atveju, jei diskvalifikacija taikoma tam tikram rungtynių 

skaičiui, skaičiuojant rungtynių skaičių į jį įtraukiamos tik faktiškai įvykusios rungytnės. Tuo 

atveju, jei rungtynės nebuvo sužaistos iki pabaigos, anuliuotos arba buvo įskaitytas pralaimėjimas, 

šios rungtynės užskaitomos į diskvalifikacijai skirtų rungtynių skaičių tik tuo atveju, jei Klubas, 

kuriam priklauso diskvalifikuotas Sportininkas, ir tokio Klubo atitinkama Komanda nėra atsakinga 

už įvykius ir/ar faktus, kurių pagrindu rungtynės nebuvo sužaistos iki pabaigos, anuluotos ar dėl 

kurių buso įskaitytas pralaimėjimas.  

4. Jei kartu su diskvalifikacija yra taikoma sankcija – bauda, diskvalifikacijos terminas 

gali būti pratęstas iki bus sumokėta visa paskirta bauda.  

5. Baudos sumokėjimo terminą ir sąlygas kiekvienu atveju nustato atitinkamas, baudą 

skyręs, Drausminis organas.  

6. Visos diskvalifikacijos, neįgyvendintos einamąjame sezone, yra perkeliamos kitam 

sezonui. Visos diskvalifikacijos paskirtos Sportininkams galioja nepriklausomai nuo jų perėjimo į 

kitą Klubą/Komandą, dalyvaujančią Varžybose.  

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/ar daiktus, turinčius simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per terminą ir tokiomis 

sąlygomis, kurias kiekvienu atveju nustato atitinkamas, sankciją skyręs, Drausminis organas. LBA 

etikos ir drausmės kodeksas. 

 Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su beisbolo sporto šaka susijusioje 

veikloje. 

1. Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su beisbolo sporto šaka susijusioje 

Veikloje, esančioje LBA kompetencijos ribose ir LBA veiklos teritorijoje. Tai reiškia draudimą tam 

tikram asmeniui vykdyti bet kokią veiklą susijusią su beisbolo sporto šaka (administracinę, sportinę, 

techninę ar bet kokią kitokią), esančią LBA kompetencijos ribose ir LBA veiklos teritorijoje. 

2. Jeigu klubui paskiriama pašalinimo iš konkrečių varžybų sankcija, 

 klubas/komanda neturi teisės dalyvauti einamojoje ar būsimųjų sezonų atitinkamose varžybose.

 3. Šių sankcijų  taikymo, įvykdymo sąlygas ir terminus kiekvienu atveju nustato 

atitinkamas, sankcijęs skyręs LBA Drausminis organas. 

 

 

 


