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          Priimta LMSF Suvažiavime 
    2010 – 03 – 06 
Protokolo Nr.10/01  

 
 
 

 
LMSF Disciplinarinis ir Arbitražinis Kodeksas 

 
Bendrosios nuostatos 

 
 Lietuvos Motociklų Sporto Federacijos – LMSF  Disciplinarinis ir Arbitražinis Kodeksas veikia 

remiantis LMSF įstatais, FIM ir UEM Statutais, FIM ir UEM Sporto Kodeksais, Lietuvos Respublikos 
įstatymais. 
       Bet kuris LMSF narys, narių grupė, LMSF licencijos turėtojas turi teisę reikalauti, kad būtų 
išnagrinėtas bet koks LMSF įstatų, FIM ir UEM Statutų, FIM ir UEM Sporto kodeksų, LMSF ir varžybų 
nuostatų, motosporto šakų taisyklių, moralės, etikos ir įstatymų pažeidimas, iš LMSF nario (-ių), narių 
grupės (-ių) ar LMSF licencijos turėtojo (-ų) pusės. 
      Šis nuostatų, taisyklių, kodeksų reikalavimų ar moralės ir etikos normų pažeidimas ar nesilaikymas 
yra subjektas bausmėms, kurias numato LMSF Disciplinarinis ir Arbitražinis Kodeksas. 
 

Nuobaudos 
 

1. Nuobaudos, kurias numato LMSF Disciplinarinis ir Arbitražinis Kodeksas:  
 Įspėjimas. 
 Piniginė bauda. 
 Laiko pridėjimas ir / arba taškų atėmimas. 
 Diskvalifikacija. 
 Čempionato ar Taurės rezultatų anuliavimas. 
 Licencijos suspendavimas.  
 Pašalinimas.  

 
2. Nuobaudų  paaiškinimai: 
 

                     nuobauda                        paaiškinimas 
Įspėjimas Pareikštas asmeniškai ar viešai 
Piniginė bauda Piniginė bauda iki 3000,- LTL, mokama litais 

į LMSF kasą 
Laiko ir / ar taškų pridėjimas / atėmimas Sportininko, komandos, klubo rezultatų 

pabloginimas 
Diskvalifikacija Kvalifikacijos, važiavimo ar varžybų rezultatų 

anuliavimas 
Čempionato ar Taurės rezultatų anuliavimas Čempionato ar Taurės rezultatų praradimas 
Suspendavimas Iki 2 (dviejų) metų atėmimas visų teisių, 

garantuotų LMSF nariams ar LMSF licencijos 
turėtojams ir draudimas asmeniui dalyvauti 
bet kokioje LMSF veikloje.  

Pašalinimas Visam laikui uždraudimas dalyvauti bet 
kokioje LMSF veikloje. 
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3. Sportininkas yra atsakingas ir gali būti nubaustas už savo aptarnaujančio personalo 
veiksmus. 
 
 

Specifinės nuobaudos 
 
     Specifinės nuobaudos yra aptartos Sporto Kodekse, Medicinos ir Antidopingo kodeksuose, 
motosporto šakų taisyklėse ir varžybų nuostatuose. 
 

Disciplinos ir Arbitražo institucijos 
 

1.Nacionalinės ir tarptautinės varžybos Lietuvoje: 
 Pirma instancija yra Žiūri / Vyriausioji teisėjų kolegija – VTK/ Varžybų Komisaras / 
Vyriausias teisėjas; 
 Antra, aukštesnė instancija yra LMSF Disciplinos ir Arbitražo Komisija (toliau DAK).  

2. FIM , UEM čempionatuose ir Taurėse: 
 Tarptautinis Žiūri; 
 Lietuvos Motociklų Sporto Federacija - LMSF; 
 Tarptautinis disciplinarinis teismas – CDI; 
 Tarptautinis apeliacinis tribunolas – TIA; 
 Arbitražo ir konsultacijų tribunolas – TAC. 

 
3. Disciplinos ir Arbitražo institucijų kompetencija: 

  3.1 Žiūri / Vyriausioji teisėjų kolėgija – VTK/ Varžybų Komisaras/ Vyriausias teisėjas 
- nagrinėja protestus dėl rezultatų, motosporto šakos taisyklių, varžybų nuostatų, varžybų oficialių 
asmenų instrukcijų  pažeidimų; 
- nagrinėja varžybose dalyvaujančių asmenų nusižengimus LMSF įstatams ir moralinėms ėtikos 
normoms; 
- nagrinėja visus neobjektyvaus teisėjavimo atvejus, visus veiksmus, kurie kenkia varžyboms, 
sportui , LMSF interesams; 
- sprendžia dėl bausmių skyrimo. 
3.2. Žiūri/ Vyriausioji teisėjų kolėgija – VTK/ Varžybų Komisaras/ Vyriausias teisėjas gali skirti šias 
bausmes: 

 Įspėti; 
 Pridėti prie rezultato / atimti iš rezultato laiką /taškus; 
 Panaudoti „Stop and Go” procedūrą; 
 Panaudoti juodą vėliavėlę; 
 Skirti piniginę baudą iki 750,-LTL; 
 Diskvalifikuoti; 
 Suspenduoti, ne ilgiau 30 ( trisdešimt) dienų, licencijos galiojimą; 
 Perduoti nusižengimą svarstyti DAK, leidžiant sportininkui, klubui ir/ arba komandai 

dalyvauti toliau varžybose, kol DAK išnagrinės protestą. Jei protestas bus patenkintas, 
sportininkas praras tuo metu pasiektus rezultatus. 
 Perduoti sekančiai instancijai skirti aukštesnę/ papildomą nuobaudą. 

3.3. Vienu metu negali būti skiriamos nuobaudos, kurios viena kitą naikina (pvz..: įspėjimas kartu su 
diskvalifikacija; laiko / taškų pridėjimas/ atėmimas kartu su diskvalifikacija). Bet už ypač grubius 
nusižengimus vienu metu galima skirti viena kitą papildančias nuobaudas (pvz.: įspėjimas kartu su 
pinigine bauda; diskvalifikacija kartu su pinigine bauda).  
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3.4. FIM, UEM čempionatuose ir Taurėse Disciplinarinių ir Arbitražo institucijų kompetenciją ir 
veiklą nusako FIM / UEM Disciplinariniai ir Arbitražo Kodeksai ir taisyklės. 
  
 
 
 
 

LMSF Disciplinarinė ir Arbitražo komisija (DAK) 
 

 LMSF Disciplinarinė ir Arbitražo Komisija – DAK susideda iš pirmininko ir 2 (dviejų) narių ir yra 
renkama 3 (trejiems) metams LMSF Suvažiavime. DAK dirba remdamasi šiuo Kodeksu, LMSF įstatais, 
UEM ir FIM Statutais, FIM ir UEM Sporto kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais. 

1. DAK nariai yra atskaitingi tiktai LMSF Suvažiavimui. 
2. DAK nagrinėja LMSF narių ir LMSF licencijų turėtojų veiksmus, pareikalavus kam nors iš 

LMSF narių, LMSF licencijų turėtojų, LMSF komisijų ar LMSF Tarybos. Reikalavimas DAK 
turi būti pamatuotas ir pateiktas raštu. 

3. DAK pilnai išnagrinėja reikalavimus, prieš priimdama sprendimą išklauso visus konflikte 
dalyvaujančius asmenis. 

4. Klausimų sprendimui DAK gali pritraukti nepriklausomus ekspertus. 
5. Visi DAK posėdžiai turi būti užprotokouoti, visos skirtos nuobaudos turi būti įvykditos. 
6. Kiekvieną sekantį kartą, tam pačiam asmeniui, turi būti skirta griežtesnė nuobauda.  
7. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, dalyvaujant tik DAK nariams.  
8. DAK nariai negali pranešti ir komentuoti kaip vyko balsavimas, o informuoti / vykdyti priimtus 

sprendimus be interpretacijų ir komentarų. 
  

Protestai ir apeliacijos 
 

   1. Bet kuris LMSF narys, LMSF licencijos turėtojas turi teisę paduoti protestus ir apeliacijas LMSF 
Disciplinariniam ir Arbitražiniam pirmos instancijos organui (toliau DAK1), o prieš pirmos instancijos 
sprendimą sekančiai instancijai. 
    2. Visi protestai ir apeliacijos paduodami raštu su nustatyta pinigų suma. 
 

Protestų ir apeliacijų padavimo procedūra ir išnagrinėjimo terminai 
  

1. Varžybų metu protestas dėl kito dalyvio ar teisėjo veiksmų pateikiamas raštu, nurodant taisyklių ar 
nuostatų punktus, kuriuos pateikiantysis laiko pažeistais.  

2. Protestai rašomi DAK1 ir paduodami varžybų vyr. sekretoriui kartu su nustatytu piniginiu užstatu. 
3. Varžybų vyr. sekretorius, gaudamas protestą, turi pažymėti jame gavimo laiką ir nedelsiant 

supažindinti su juo DAK1. 
4. Protestai dėl varžybų rezultatų pateikiami ne vėliau kaip 30 min. po rezultatų paskelbimo. 

Protestai dėl dalyvių (amžius ir kt.) pateikiami ne vėliau kaip 30 min. iki pirmojo tos klasės 
starto.  

5. Protestas turi būti išnagrinėtas per konkrečias varžybas. Jei reikalingas ilgesnis tyrimas dėl 
proteste nurodytų faktų, tai sprendimas gali būti priimtas ir per ilgesnį laiką, bet ne ilgiau 
24val. 

6. Jei pateikto iki starto protesto dėl sportininko ar jo motociklo neįmanoma išnagrinėti tuoj pat, 
DAK1 turi teisę leisti sportininkui dalyvauti sutartinai „ esant protestui“. Apie tai komandos 
atstovas ir pats sportininkas turi būti įspėti. Jeigu pastarasis protestas bus patenkintas, tai to 
sportininko dalyvavimo „esant protestui“ rezultatai anuliuojami ir jam taikomos nuobaudos. 
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7. Nagrinėjant protestą DAK1 privalo išklausyti abi puses, tačiau neatvykus kuriam nors 
suinteresuotam asmeniui, DAK1 turi teisę, jei jam visos aplinkybės aiškios, priimti sprendimą. 

8. Sprendimas dėl protesto turi būti užprotokoluotos ir praneštos abiems suinteresuotoms pusėms. 
9. Pasitvirtinus protestui piniginis užstatas grąžinamas. Nepasitvirtinus - pervedamas į LMSF kasą. 
10. Jei protesto nagrinėjimas yra susijęs su motociklo ardymu, asmuo padavęs protestą papildomai 

sumoka nustatytą sumą, kuri atitenka motociklą ardžiusiam mechanikui. 
11. Kiekvienas, nepatenkintas priimtu sprendimu, turi teisę apskųsti (pateikti apeliaciją) šį sprendimą 

DAK. DAK gali nuobaudą sugriežtinti. 
12. Apeliaciją galima pateikti 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po to kai buvo priimtas 

sprendimas dėl protesto, kartu su nustatytu piniginiu užstatu. 
13. Apeliacijos pateikiamos LMSF sekretoriatui. 
14. DAK privalo išnagrinėti apeliaciją per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nuo apeliacijos 

gavimo ir užregistravimo datos. 
15. Apeliacijos nagrinėjimui kviečiami visi suinteresuoti asmenys. Kam nors iš jų neatvykus, 

sprendimas vis tiek priimamas. 
16. Jei apeliacija patenkinama, protestuotojas atgauna visus pinigus atgal, o pralošęs asmuo apmoka 

visas išlaidas susijusias su protesto / apeliacijos nagrinėjimu. 
17. DAK sprendimai, gali būti apskūsti, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų. 

 
Baigiamosios nuostatos 

 
1. Šis LMSF  Disciplinarinis ir Arbitražinis Kodeksas yra pagrindinis dokumentas, 

reglamentuojantis disciplinos ir arbitražo tvarką, Lietuvos motosporto varžybose. 
2. Įvykus pasikeitimams FIM ir UEM kodeksuose, analogiški pakeitimai turi būti daromi ir šiame 

Kodekse. 
 
 
 
Lietuvos motociklų sporto federacija 
2010 metai 
 


