Latvijas Dambretes federācijas ~ Ētikas kodekss
LDF ētikas kodekss pieņemts Valdes sēdē Rīgā 2018. gada 03. aprīlī.
1.

Ievads

1.1. Spēle un dambretes koncepcija pamatojas uz pieņēmumu, ka visi dalībnieki,
tiesneši, treneri un citas ieinteresētās personas ievēro pastāvošos noteikumus un
reglamentus, un piešķir lielu nozīmi godīgai spēlei un sportiskai meistarībai.
1.2. Nav iespējams visos gadījumos precīzi noteikt uzvedības standartus, kādi tiek
gaidīti no visām pusēm, kas piedalās sacensībās un LDF pasākumos, vai visu
situāciju sarakstu, kas uzskatāmas par Ētikas kodeksa pārkāpumu, un novedīs pie
disciplinārām sankcijām.
Lielākajā daļā gadījumu veselais saprāts diktēs dalībniekiem nepieciešamos
uzvedības standartus. Kopumā nepieciešams ievērot olimpiskā gara, draudzības,
solidaritātes un godīgas spēles principus. Viens no šā Ētikas Kodeksa mērķiem ir
stiprināt iepriekš minētos principus.
1.3. Ētikas kodekss attiecas uz:
• LDF vadību
• Komiteju un komisiju locekļiem
• Juridiskajiem biedriem, delegātiem un konsultantiem
• Organizatoriem, sponsoriem
• Tiesnešiem
• Sportistiem
• Sacensību dalībniekiem un tos pavadošām personām oficiālās sacensībās un
sacensības, kas ir LDF pārziņā
• Akreditētām personām
• Skatītājiem
• Citām personām, kam ir netieša saistība ar LDF un, kas var graut LDF tēlu un
reputāciju.
Šis Ētikas kodekss var tikt piemērots attiecībā uz jebkuru personu (fizisku vai
juridisku), kas tīši vai aiz neuzmanības pārkāpj sacensību normas un noteikumus
vai nepievērš pietiekamu uzmanību godīgas spēles principiem.
2.

Ētikas pārkāpums
Ētikas kodekss var tikt pārkāpts gan no fiziskas personas, gan organizācijas puses,
kas tieši vai netieši:

2.1.

Piedāvā vai mēģina piedāvāt vai pieņemt jebkādu atlīdzību vai komisijas maksu,
vai jebkādu slēptu labumu, vai jebkāda veida pakalpojumus, kas saistīti ar
dambretes spēli vai LDF vēlēšanām.

2.2.

Citos gadījumos rīkojas pretēji šim kodeksam.

2.2.1. Amatpersonu rīcība, kas izraisa uzticības zaudēšanu.
2.2.2. Organizatori, turnīru direktori, tiesneši un citas amatpersonas, kuras nespēj veikt
savas funkcijas objektīvi un atbildīgi.
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2.2.3. Nekorekta uzvedība:
Strīdi, kas rodas sacensību laikā, tiek atrisināti saskaņā ar spēles noteikumiem un
sacensību reglamentu.
Nekorekta uzvedība ir (bet neaprobežojas ar šo sarakstu):
• Dambretē pieņemto uzvedības standartu un etiķetes neievērošana;
• Apvainojumi;
• Agresija, vardarbība vai iebiedēšana;
• Rīcība vai uzvedība, kas nav atbilstoša dalībnieka, tiesneša, organizatora vai
trenera u.c. statusam;
• Alkoholisko dzērienu lietošana sacensību norises vietās vai ierašanās
sacensību norises vietās reibuma stāvoklī;
• Nepamatoti publiski komentāri vai paziņojumi masu informācijas līdzekļos un
Internetā, kas var kaitēt LDF reputācijai, spēlētāju, tiesnešu vai turnīru
organizatoru profesionālajām īpašībām;
• Uzvedība, darbība vai bezdarbība, kas nodara kaitējumu, vai var kaitēt LDF;
• Jebkura cita uzvedība, kas neatbilst olimpiskā gara un sportiskas uzvedības
principiem, tajā skaitā jebkāda veida diskriminācija, pēc jebkādiem rases, ādas
krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas principiem, politiskiem vai citiem
uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, īpašuma stāvokļa vai citiem
apstākļiem.
2.2.4. Pārkāpumi no spēlētāju puses:
•
•
•
•

•

•
•

Vienas spēļu kārtas izlaišana vai izstāšanās no sacensībām bez pamatota
iemesla vai bez tiesneša brīdināšanas.
Rupji vai atkārtoti spēles un sacensību noteikumu pārkāpumi, kas apstiprināti
ar reglamentu.
Krāpnieciskas darbības vai maldināšanas mēģinājumi spēles un sacensību
gaitā, slepena vienošanās par partijas iznākumu.
Atbilstoša ģērbšanās stila neievērošana. Jebkurās oficiālās sacensībās
dalībniekiem, delegācijām, treneriem un pavadošajām personām jāievēro
atbilstošs ģērbšanās stils gan spēļu telpās, gan koplietošanas telpās. Nosakot
atbilstošu ģērbšanās stilu ir jāņem vērā sacensību rangs, nozīme, statuss
(oficiāls vai neoficiāls pasākums) un citi apsvērumi.
Sacensību dalībniekiem jāpiedalās atklāšanas un noslēguma ceremonijās
ievērojot atbilstošu ģērbšanās stilu. Neierašanās atklāšanas un noslēguma
ceremonijās tiek uzskatīta par nekorektu uzvedību, ar iespēju piemērot
sankcijas atbilstoši šim Ētikas kodeksam.
Dalībniekiem, kas nepiedalās noslēguma ceremonijā, var tikt atņemti visi
oficiālie apbalvojumi un balvas, apbalvojumi un balvas netiek nosūtīti vai
nodoti. Atkārtota pārkāpuma gadījumā spēlētāji zaudē iegūto vietu par labu
citiem spēlētājiem. Informācija par pārkāpumu tiek iesniegta Ētikas komisijai
sankciju piemērošanai.
Dalība pasaules, Eiropas čempionātos un citās oficiālās sacensībās, kuras
neatzīst LDF, ja iepriekš nav saņemta rakstiska LDF atļauja.
Spēlētāji vai viņu delegāciju locekļi nedrīkst izdarīt nepamatotas apsūdzības
attiecībā pret citiem spēlētājiem, tiesnešiem, amatpersonām vai sponsoriem.
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Visi protesti jāizsaka tieši tiesnešiem vai sacensību Apelācijas žūrijai
atbilstoši sacensību Reglamentam. Pēc sacensību Reglamentā norādītā
termiņa beigām protesti netiek pieņemti un izskatīti. Jebkādi protesti pēc
noteiktā termiņa beigām tiek uzskatīti par nekorektu uzvedību, piemērojot
sankcijas saskaņā ar šo Ētikas kodeksu.
2.2.5. Aizliegto preparātu (dopinga) lietošana, kā arī lietošanas atbalstīšana vai
veicināšana jebkādā formā ir saistīta ar sankciju piemērošanu atbilstoši FMJD
antidopinga kodeksam un šim Ētikas kodeksam.
2.2.6. Papildus tam, ka saskaņā ar šo Ētikas kodeksu tiks piemēroti disciplinārsoda mēri,
attiecībā uz pārkāpumiem dambretes spēles un sacensību laikā, tie tiks piemēroti
arī ārpus sacensībām, gadījumā ja LDF tiks parādīta nepamatoti nelabvēlīgā
gaismā, un līdz ar to, tiks nodarīts kaitējums tās reputācijai.
2.2.7. Sankcijām tiks pakļauta jebkāda uzvedība, kas vērsta pret LDF, tās pasākumu,
organizatoru, dalībnieku, sponsoru diskreditāciju, vai arī neveicina LDF lietišķās
reputācijas celšanu.
2.3.

Krāpšanās.
Krāpšanās – speciālu tehnisku līdzekļu izmantošana spēlē, kas speciāli radīti, lai
modificētu programmas vai iekārtas, lai iegūtu nenoliedzamas priekšrocības
salīdzinājumā ar citiem spēlētājiem, lai palielinātu spēles darbību efektivitāti vai
atvieglotu spēli.

2.3.1. Spēles laikā ir aizliegts izmantot ārējo informāciju. Jo īpaši spēles laikā spēlētājiem
ir aizliegts izmantot jebkādus informācijas vai konsultāciju avotus vai analizēt
jebkuru spēli uz cita dambretes galdiņa, tajā skaitā citas partijas. Ir aizliegta
pabeigto partiju spēles zonā analīze.
2.3.2. Spēles laikā spēlētājiem nav atļauts turēt pie sevis elektroniskos līdzekļus un / vai
citas ierīces, kas spēj apstrādāt vai pārsūtīt dambretes spēles analīzi. Ja tiek
konstatēts, ka spēlētājs ir atnesis šādu ierīci uz spēles zāli, spēlētājam tiek
piemērotas sankcijas saskaņā ar šo Ētikas kodeksu.
2.3.3. Ir aizliegts sazināties ar jebkuru personu spēles laikā vai pārtraukuma laikā starp
mikromača partijām.
2.3.4. Organizatoriem skaidri un rūpīgi jānorāda dalībnieku vietas (turpmāk tekstā –
"spēles zona") un skatītāju vietas. Organizatoriem un tiesnešiem jānovērš jebkādas
informācijas, kas attiecas uz dambreti, saņemšana ārpus "spēles zonas".
Organizatoriem maksimāli jānovērš jebkādi kontakti starp spēlētājiem un
skatītājiem turnīra norises laikā.
2.3.5. Ieteikumi tiesnešiem:
• Tiesnesim ir jānovērš kontakts starp spēlētājiem un skatītājiem, piemēram,
runāšana un / vai signālu nodošana / saņemšana.
• Tiesnesis nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut dambretes programmu izmantošanu
spēles laikā. Ja atklājas, ka spēlētājs vai skatītājs izmanto dambretes
programmu spēļu telpā, nekavējoties jāpiemēro sankcijas sadarbībā ar galveno
tiesnesi.
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• Aizdomīgas rīcības gadījumā tiesnesim jāseko spēlētājam katrā reizē kad viņš/
viņa iziet no spēles zāles (uz restorānu, tualeti, smēķēšanas zonu utt.), lai
izvairītos no jebkādiem spēlētāja kontaktiem ar citām personām un jebkuras
ārēju informācijas avotu vai saziņas līdzekļu izmantošanas.
• Ja rodas aizdomas, ka spēlētājam ir elektroniski līdzekļi un / vai citas ierīces,
kas spēj apstrādāt vai pārsūtīt dambretes analīzi, tiesnesis var pieprasīt
spēlētājam viņa apģērba, somas un citu priekšmetu pārbaudi. Tiesnesim vai tā
pilnvarotai personai jāpārbauda spēlētājs, un viņam jābūt tāda paša dzimuma kā
spēlētājs. Ja spēlētājs atsakās no pārbaudes, tiesneši drīkst veikt stingrākus
pasākumus, ieskaitot izslēgšanu no spēles.
3.

Sankcijas

3.1.

Šajā Ētikas kodeksā paredzētās sankcijas ir vērstas uz nosodāmas un neētiskas
uzvedības novēršanu. Sankciju piemērošana nav atkarīga no tā, vai Ētikas kodekss
tika pārkāpts tīši vai aiz neuzmanības. Sankcijas piemērošanas apmērs tiek
noteikts, pamatojoties uz pārkāpuma veidu un jebkādiem iepriekšējiem
pārkāpumiem.

3.2.

Ētikas kodeksa pārkāpums ir sodāms ar vienu vai vairākām šādām sankcijām:
• Brīdinājums;
• Rājiens;
• Zaudējums spēles kārtā;
• Izslēgšana no sacensībām;
• Oficiālu balvu un apbalvojumu atņemšana;
• Nosaukumu atņemšana;
• Aizliegums noteiktā laika posmā piedalīties sacensībās vai jebkurās citās ar
dambreti saistītās darbībās – spēlētāja, tiesneša, organizatora, biroja darbs utt.;
• Izslēgšana no biedrības vai dalības pārtraukšana LDF;
• Izslēgšana no LDF juridiskajiem biedriem, komitejām/komisijām.

3.3. Sankcijas var noteikt, ņemot vērā visus attiecīgos faktorus, tādus kā pārkāpēja
vecums, palīdzība un sadarbība izmeklēšanā, motīvs, apstākļi un vainas pakāpe.Ja ticis
izdarīts vairāk nekā viens pārkāpums, sankcija jāpiemēro, pamatojoties uz nopietnāko
pārkāpumu.
3.4.

Ja sankcija ir piemērota, Ētikas komisija, ņemot vērā apstākļus, var noņemt
sankciju vai daļēji apturēt tās izpildi, nosakot pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem
līdz diviem gadiem. Ja persona pārbaudes laikā izdara jaunu pārkāpumu,
apturēšana tiek automātiski pārtraukta, sākotnējā sankcija tiek piemērota
pievienojot tai sankciju par jauno pārkāpumu.

3.5. Oficiālajām personām jāpieņem visi nepieciešamie mēri, lai nodrošinātu sacensību
pienācīgu norisi saskaņā ar noteikumiem un reglamentu.
Ja sacensību laikā spēlētājs vai delegācijas loceklis pārkāpis reglamentu, vai
sacensību norises nolikumu un šo Ētikas kodeksu ar Apelācijas žūrijas lēmumu
spēlētājs var: saņemt zaudējumu spēles kārtā vai tikt izslēgts no sacensībām, vai
viņam var tikt uzlikts naudas sods, līdz pat 1000 eiro, atkarībā no pārkāpuma. Ja
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spēlētāja delegācijas loceklis uzvedas agresīvi, sankcija tiek piemērota spēlētājam,
ja šāds delegācijas loceklis atsakās atstāt pasākumu. Jebkurā gadījumā Apelācijas
žūrijas lēmums ir galīgs un nav pakļauts tālākai apžēlošanai Ētikas komisijā.
3.6.

Jebkurš spēlētājs, kurš pārkāpj Ētikas kodeksu, var tikt atstādināts no dalības visās
sacensībās, kuras rīko LDF, vai no konkrētiem sacensību veidiem uz laiku līdz 3
gadiem.

3.7.

Attiecībā uz dalību pasaules, Eiropas čempionātos un citās oficiālās sacensībās,
kuras neatzīst LDF, spēlētājs var tikt atstādināts no dalības visās sacensībās, kuras
organizē LDF, vai konkrētiem sacensību veidiem uz laiku līdz 5 gadiem.

3.8.

Atstādināšanas periodā spēlētājs zaudē visus izpildītos normatīvus un piešķirtos
nosaukumus.

3.9.

Tiesnešus, kuri nedarbojas saskaņā ar Ētikas kodeksu, var atsaukt no tiesneša
darba uz laiku līdz 3 gadiem. Šajā gadījumā jauna nozīmēšana tiesneša darbā pēc
atsaukšanas perioda beigām notiks atbilstoši ar parastajiem noteikumiem.

3.10. Sacensību organizatori, kuri pārkāpj Ētikas kodeksu, var netikt pielaisti LDF
pasākumu organizēšanai uz laiku līdz 3 gadiem.
3.11. Juridiskie biedri, kas pārkāpj Ētikas kodeksu, var zaudēt biedra statusu ar visām no
tā izrietošajām sekām vai viņu dalība uz laiku var tikt apturēta.
3.12. LDF amatpersonas var tikt izslēgtas no vadošajiem orgāniem / LDF valdes vai
dalības LDF vēlēšanās uz laiku līdz 4 gadiem.
3.14. Tādas kompensācijas vai naudas sodus var izskatīt Pilnsapulce pēc Ētikas
komisijas priekšlikuma..

4.

Administratīvās procedūras.

4.1. Sūdzība par šā Ētikas kodeksa normu neievērošanu jebkurai personai vai
organizācijai jāiesniedz rakstiskā formā LDF valdes pārstāvim, vai nosūtu uz LDS
oficiālo elektronisko pasta adresi. Sūdzībai jābūt uzrakstītai latviešu valodā. LDF valde
pēc reģistrēšanas nosūtīs sūdzību Ētikas komisijai

4.2.
4.3.

Sūdzībai jāpievieno 20 eiro maksājums LDF kontā, maksājuma mērķī norādīt
“Depozīts par sūdzību LDF Ētikas komisijai”. Ja sūdzība satur vairāk nekā vienu
protestu, iemaksa 20 eiro apmērā jāveic par katru protestu. Depozīts tiks atgriezts,
ja Ētikas komisija apmierinās pieprasījumu.

4.4.

Sūdzībā jānorāda pret ko vai pret kuru organizāciju tiek izteikts protests un
jānorāda šī Ētikas kodeksa punkts (i) kas ir protesta pamatā.

4.5.

LDF Ētikas komisijai jāizskata tikai sūdzība, kas iesniegta pilnīgā saskaņā ar 4.1. 4.3. punktam.
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4.6.

Visi materiāli lēmumu pieņemšanai jāiesniedz rakstiskā formā. Personai vai
organizācijai, kurai izteikti pārmetumi par ētikas normu neievērošanu (turpmāk p
Atbildētājam) , ja nepieciešams, ir jābūt pietiekami daudz laika, lai aizstāvētu sevi.

4..
4.7.

Ētikas komisija.
Ētikas komisiju veido piecas personas, kuras piedāvājusi Valde vai Pilnsapulce un
kuras apstiprinājusi valde.

4.8.

Sūdzības izskatīšana.

4.8.1. Sūdzība jānosūta rakstiskā formā uz LDF juridisko adresi vai uz LDF oficiālo
elektroniskā pasta adresi. Pēc sūdzības reģistrācijas LDF valde nosūta to Ētikas
komisijas Priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izlemj, vai ir pietiekams pamats
sūdzības izskatīšanai, un pārbauda, vai ir saņemta nepieciešamā summa sūdzības
izskatīšanai. Pēc visu sūdzības izskatīšanai nepieciešamo formalitāšu pārbaudes,
atbilstoši 4.1 - 4.3. punktiem, Priekšsēdētājs informē pārējos locekļus un noskaidro
viņu viedokli. Priekšsēdētājs arī noskaidro Atbildētāja viedokli un iepazīstina ar to
pārējos Ētikas komisijas locekļus. Nepieciešamības gadījumā Priekšsēdētājs var
nosūtīt pieprasījumus personām, kas ir saistītas ar sūdzību – tiesnešiem,
organizatoriem utt.
4.8.2. Pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, lēmums tiek pieņemts trīs mēnešu
laikā pēc tam, kad Priekšsēdētājs ir saņēmis sūdzību. Procesā Priekšsēdētājs dod
pietiekami daudz laika, lai Atbildētājs un citi komisijas locekļi varētu izteikt savu
viedokli.
4.8.3. Lēmums jāparaksta visiem Ētikas komitejas locekļiem, norādot vārdu, uzvārdu,
datumu un vietu, un Priekšsēdētājam jāinformē par to visas konfliktā iesaistītās
puses.
4.8.4. Jebkuri Ētikas komisijas lēmumi var tikt pārsūdzēti LDF Pilnsapulcē. Pēc lēmuma
saņemšanas katrai no iesaistītajām pusēm – sūdzības iesniedzējam, Atbildētājam
un Ētikas komisijai ir viens mēnesis, lai iesniegtu protestu Pilnsapulcei
izskatīšanai nākamajā Pilnsapulcē. Tas jāizdara, nosūtot ierakstītu vēstuli LDF vai
tā jānosūta uz LDS oficiālo elektrosnikā pasta adresi.

5.

Stāšanās spēkā
Šo kodeksu ir apstiprinājusi Latvijas Dambretes federācijas valdes sēde 2018. gada
3. aprīlī un tas stājas spēkā nekavējoties.
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