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Lietuvos irklavimo federacijos apeliacinė komisija

Apeliacinės komisijos veiklos tikslai:

LIF apeliacinė komisija siekia:

 populiarinti, remti ir plėtoti irklavimo sportą bei skatinti irklavimo plėtrą
Lietuvoje, vystyti visas irklavimo sritis, užtikrinti, kad Lietuvos irklavimo
federacijos (toliau tekste – FEDERACIJOS) narių, organizuojamos
regatos vyktų vadovaujantis FEDERACIJOS ir tarptautinės irklavimo
federacijos (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron) (toliau tekste
– FISA) varžybų taisyklėmis, bei reglamentais.

 rūpintis veikiančių irklavimo objektų ir inventoriaus išsaugojimu bei
atnaujinimu, rūpintis irklavimo ir varžybų organizavimu.

Apeliacinės komisijos funkcijos:

Apeliacinė komisija:
 prižiūri, kad visi FEDERACIJOS valdymo organų priimami sprendimai

atitiktų FEDERACIJOS įstatus bei reglamentus;
 prižiūri, kad FEDERACIJOS konferencijai pavaldžių valdymo organų

sprendimai atitiktų visuotinio susirinkimo sprendimus, ilgalaikę irklavimo
sporto plėtros programą, renginių organizavimo reglamentus bei varžybų
taisykles;

 nagrinėja FEDERACIJOS narių skundus ir apeliacijas;
 savo kompetencijos ribose imasi reikiamų veiksmų, jei konferencijos,

Vykdomojo komiteto posėdžių, ar kitų LIF valdymo organų sprendimai
neatitinka FEDERACIJOS įstatų, reglamento, nuostatų, varžybų taisyklių
arba sprendimai priimami nesilaikant galiojančių procedūrų;

 sprendžia visus klausimus dėl FEDERACIJOS įstatų bei reglamentų
aiškinimo;

 kartu su teisėjų kolegija sprendžia klausimus dėl varžybų taisyklių ir
nuostatų aiškinimo.

Uždaviniai:

 ginti FEDERACIJOS narių teises;
 kontroliuoti, kad irklavimo sporto renginiai būtų organizuojami laikantis

FEDERACIJOS ir FISA varžybų taisyklių bei reglamento;
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 nagrinėti FEDERACIJOS valdymo organų posėdžių medžiagą, esant
reikalui teikti pastabas dėl jų atitikimo FEDERACIJOS įstatus,
reglamentus, irklavimo plėtros programą.

 prižiūrėti, kad LIF valdymo organai savo veikloje laikytųsi FEDERACIJOS
narių lygiateisiškumo principo.

 savo kompetencijos ribose prižiūrėti, kad varžybų metu bei sudarant
nacionalines rinktines būtų laikomasi sportininkų ir trenerių lygiateisiškumo
principo, kovoti su dopingu, techninėmis ir organizacinėmis
manipuliacijomis.

 nagrinėti FEDERACIJOS narių, o taip pat individualių sportininkų, trenerių,
samdomų FEDERACIJOS darbuotojų, savanorių bei teisėjų teikiamus
skundus bei apeliacijas.

Darbo principai

Kolegialumo principas

 Apeliacinės komisijos nariai visus klausimus sprendžia komisijos
posėdžiuose ir vengia vienašališkai komentuoti apeliacijas ar
FEDERACIJOS valdymo organų sprendimus.

 Sprendimai priimami tik iki galo išnagrinėjus klausimus, bendru komisijos
narių sutarimu.

Nešališkumo principas

 Nagrinėdama apeliacijas ar FEDERACIJOS valdymo organų sprendimus
(toliau apeliacijas) komisija neatsižvelgia į su apeliacijomis susijusių
asmenų sportinius pasiekimus, nuopelnus, pareigas ar asmenines
savybes.

 Komisija nenagrinėja asmeninių savybių, komisijos veiklos objektas tik
veiksmai ir sprendimai.

 Nagrinėdama apeliacijas, komisija priima sprendimus tik po to, kai yra
išklausytos visų, su nagrinėjamu klausimu susijusių asmenų nuomonės ir
argumentai.

 Jeigu apeliacijos susijusios su komisijos nario veiksmais ar veikla,
komisijos narys įsipareigoja pateikti visą apeliacijos nagrinėjimui reikiamą
informaciją ir nusišalina nuo sprendimų priėmimo.

Konfidencialumo ir diskretiškumo principas

 Su apeliacinės komisijos sprendimais supažindinami tik asmenys susiję
su apeliacija. Su nagrinėjamomis apeliacijomis nesusijusių
FEDERACIJOS narių informavimas nėra apeliacinės komisijos
kompetencija (pastaba – su oficialiais LIF valdymo organų sprendimais
yra susiję visi LIF nariai).
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 Komisijos nariai įsipareigoja vengti bet kokių neoficialių komentarų apie
komisijoje nagrinėjamus klausimus.

 Esant poreikiui, informacija apie apeliacijas viešinama tik visų su
apeliacija susijusių šalių sutikimu.

Teisingumo atstatymo principas

 Apeliacinė komisija nelaiko apeliacijos išspręsta šalims pripažinus
neteisingus veiksmus. Komisija imasi visų priemonių atstatyti teisingumą ir
LIF narių teises.

Apeliacijų nagrinėjimas

 Komisija apeliacijas prašo pateikti raštu, apeliacijoje nurodant:
 Situaciją ar renginį (posėdį, regatą dokumentą), kurio metu kilo

apeliacijos poreikis;
 įstatų, reglamentų ar taisyklių punktą arba etikos principą, kuris

apeliacijos teikėjo nuomone buvo pažeistas;
 apeliacijos teikėjo nuomone tinkamą veiksmą, kuris atstatytų

apeliacijos teikėjo teises, ar sprendimo arba veiksmo teisingumą;
 Žodines apeliacijas komisija priima tik tada, jei priimant apeliaciją

dalyvauja ne mažiau kaip du komisijos nariai, ir apeliacijos aptarimo metu
surašomas protokolas, kuriam vieningai pritaria visi apeliacijos aptarimo
dalyviai.

 Apeliacijos nagrinėjamos tik apeliacinės komisijos posėdžiuose.
 Esant galimybei, apeliacinės komisijos posėdžiai rengiami LIF renginių

metu.
 Apie apeliacinės komisijos posėdžio laiką komisija informuoja LIF

direktoratą iš anksto ir prašo pateikti informaciją apie posėdį, jo
dienotvarkę LIF interneto tinklapyje.

 Visus asmenis, kurių nuomones reikia išklausyti nagrinėjant apeliacijas,
apie posėdžio laiką ir apeliacijos turinį komisija informuoja asmeniškai.

Nuobaudos ir sankcijos

 Nuobaudų ar sankcijų skyrimas nėra komisijos darbo tikslas.
 Komisija skiria tik tokias nuobaudas ar sankcijas, kokias jos kompetencijai

teikia FEDERACIJOS konferencija.
 Net ir tais atvejais, kai nuobaudos skyrimas yra apeliacinės komisijos

prievolė, komisija visų pirma imasi visų reikiamų veiksmų išaiškinti ir
atstatyti teisingumą bei LIF narių teises.

Kompetencijos ribos

 Apeliacinė komisija nagrinėja apeliacijas, susijusias su visomis Lietuvos
irklavimo federacijos veiklos sritimis ir FEDERACIJOS narių tarpusavio
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santykiais, išskyrus varžybų eigoje kilusius protestus, kurių nagrinėjimo
tvarka nustatyta LIF varžybų taisyklėse ir varžybų reglamentuose.


