PATVIRTINTA
Druskininkų sporto centro direktoriaus
2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-120
DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO SPORTININKŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Druskininkų sporto centro sportininkų elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės)
reglamentuoja sportininkų ugdymą ir vidaus tvarką Druskininkų sporto centre (toliau – Centras) bei
apibrėžia bendrąsias sportininkų elgesio normas, sportininkų skatinimą ir nuobaudas.
2. Taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių
konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.
II SKYRIUS
SPORTININKŲ PAREIGOS
3. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis Taisyklių, demokratinių gyvenimo
normų, tausoti Centro ir visuomenės turtą:
3.1. gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą, papročius bei tradicijas;
3.2. siekti dorinės ir pilietinės brandos.
4. Vykdyti Centro tarybos nutarimus, administracijos, teisėtus trenerių, aptarnaujančio
personalo reikalavimus.
5. Sąžiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą – pagal savo gebėjimus siekti aukštų
sporto rezultatų:
5.1. sąžiningai ir laiku atlikti kontrolines užduotis; būti atidiems ir aktyviems
treniruočių ir varžybų metu;
5.2. maksimaliai išnaudoti Centro teikiamas ugdymosi galimybes.
5.3. aktyviai dalyvauti Centro veikloje ir jam garbingai atstovauti;
5.4. dalyvauti Centro organizuojamoje neformaliojo ugdymo veikloje.
6. Kreiptis rūpimais klausimais į Centro administraciją, trenerius ir darbuotojus.
7. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
8. Laikytis žmonių bendrabūvio normų: gerbti vyresniuosius, trenerius, Centro
darbuotojus, grupės draugus, kitus sportininkus: būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių,
rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams ir nediskriminuoti dėl dalyvavimo visuomenėje,
kultūrinėje ar sporto veikloje.
9. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių Taisyklių ir kitų tvarką reglamentuojančių
teisės aktų, su kuriais sportininkai supažindinami pasirašytinai.
10. Viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti Centrui:
atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises.
11. Rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į
trenerius, administracijos darbuotojus dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto,
pastebėtų įtartinų asmenų Centre.
12. Laikytis asmens higienos normų:
12.1. viršutinius drabužius (striukes, paltus, kepures ir kt.) nusirengti ir laikyti
drabužinėje;
12.2. po treniruočių palikti tvarkingą drabužinę, kabinetą, salę;
12.3. drabužinėse netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su draugais, tvarkingai
palikti drabužius bei daiktus, saugoti savo ir tausoti kitų asmeninius daiktus.
12.4. laikytis švaros ir tvarkos drabužinėse, kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose
Centro patalpose ir jos teritorijoje;

12.5. treniruotėse (ar jai atstovaujant) vilkėti tvarkingą sportinę aprangą ir dėvėti švarią
sportinę avalynę.
13. Žinoti ir laikytis saugos reikalavimų, elgesio normų, priešgaisrinės saugos, saugos
kūno kultūros pratybose intrukcijų, Sportininkų turizmo renginių organizavimo ir sportininkų
lydėjimo į renginius tvarkos ir kitų reikalavimų.
14. Jei dėl objektyvių priežasčių treneris negali vesti treniruotės, sportininkas privalo:
sąžiningai atlikti kito pavaduojančio trenerio skirtas užduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių.
15. Išvykdamas sportuoti į kitą sporto ugdymo įstaigą, sportininkas privalo atsiskaityti
su Centru (gražinti sportinę aprangą, inventorių ir t.t.).
III SKYRIUS
SPORTININKAMS DRAUDŽIAMA
16. Į Centrą ateiti neblaiviam, vartojusiam tabako ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų.
17. Rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, vartoti alkoholį ir kitas psichiką
veikiančias medžiagas, jas atsinešti, platinti Centre ir jo teritorijoje.
18. Centre, jo teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos
gaminių ar kitų kenksmingų, gyvybei ir sveikatai pavojingų daiktų.
19. Niokoti Centro turtą, inventorių, mokymo priemones, asmeninius kitų daiktus.
20. Be priežasties praleisti treniruotes, varžybas, į jas vėluoti.
21. Treniruočių metu Centre dėvėti striukes, paltus, dėvėti kepures ir nederančius prie
sportinės aprangos, keliančius grėsmę aplinkinių saugumui, papuošalus/aksesuarus:
21.1. treniruočių metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, fotografuoti ir įrašinėti
kitų Centro bendruomenės narių pokalbius;
21.2. atsinešti ir naudotis garso stiprinimo aparatūrą;
21.3. vestis į Centrą pašalinius asmenis;
21.4. organizuoti ir žaisti azartinius žaidimus;
21.5. virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją;
21.6. demonstruoti intymumą Centro patalpose;
21.7. treniruočių metu turėti karštų gėrimų, maisto produktų, juos gerti ar valgyti,
kramtyti gumą;
21.8. be trenerio leidimo įeiti ir išeiti iš sporto salės, kurioje vyksta treniruotė ar
varžybos.
22. Nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius žodžius, tyčiotis, įžeidinėti aplinkinius
treniruočių, varžybų, renginių metu; atlikti veiksmus, kurie keltų grėsmę treniruotėje/užsiėmime
dalyvaujančių sportininkų sveikatai ar pačiam sportininkui.
23. Žiemos metu žaisti su sniegu arti Centro pastato, mėtyti sniegą į sienas, langus,
praeivius ir transporto priemones.
IV SKYRIUS
SPORTININKŲ SKATINIMAS
24. Sportininkai skatinami žodžiu (pagyrimas), raštu (padėkos raštas, Centro
internetinėje svetainėje), galimybe dalyvauti išvykoje ar įteikiant atminimo dovaną.
25. Už aktyvų dalyvavimą sporto veikloje, puikius sporto pasiekimus, įvairius
išskirtinius nuopelnus, puikų renginio organizavimą sportininkai skatinami:
25.1. grupių trenerių pagyrimais žodžiu;
25.2. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka. Padėkos raštas įteikiamas mokslo metų
baigimo šventėje;
25.3. Lietuvos čempionatų, pirmenybių nugalėtojai/komandos apdovanojamos
padėkos raštais;
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25.4. sportininkams ar komandai/grupei gali būti įteikiama atminimo dovana ar
organizuojama išvyka.
26. Centro trenerių tarybos sprendimu, už labai gerus sportinius rezultatus ir
visuomeninę veiklą, sportininkai gali būti apdovanojami asmeniniais prizais.
V SKYRIUS
SPORTININKŲ ATSAKOMYBĖ
27. Sportininkui, nevykdančiam savo pareigų, Taisyklių, nevykdančiam mokymosi
sutarties, vengiančiam lankyti ar nelankančiam treniruočių, individualiai (priklausomai nuo
situacijos) taikomos šios nuobaudos:
27.1. trenerio žodinė pastaba (įspėjimas);
27.2. už pasikartojančius, nuolatinius šių Taisyklių pažeidimus Centro trenerių tarybos
sprendimu ir Centro direktoriaus įsakymu gali būti skiriamas papeikimas.
28. Sportininkui nesilaikant Taisyklių, treneris, administracija ir kiti Centro
darbuotojai gali imtis šių drausminimo priemonių: įspėti sportininką žodžiu, prašyti parašyti
pasiaiškinimą, informuoti jo tėvus ar globėjus ir siūlyti jį svarstyti Centro trenerių taryboje.
29. Už itin sunkius nusižengimus Centre ar išvykose (kito asmens sveikatos
sutrikdymą, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą) iš karto informuojami sportininko
tėvai ar globėjai ir policija.
30. Už itin sunkius nusižengimus, trenerių bei sportininkų garbę ir orumą žeminančius
veiksmus, Centro trenerių tarybos siūlymu, sportininkas gali būti šalinamas iš Centro.
31. Sportininkui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams)), nuolat ir
sistemingai nevykdančiam savo pareigų, nevykdančiam mokymosi sutarties, vengiančiam lankyti
treniruotes, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos
institucijoms.
32. Neatidėliotinu atveju, kai sportininko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo
paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, Centro darbuotojas, esant
Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) nustatytoms sąlygoms ir
siekdamas užtikrinti Centro bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias
poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:
32.1. pakeisti sportininko ugdymosi vietą;
32.2. iškviesti Centro vadovą ar jo įgaliotą atstovą;
32.3. organizuoti sportininko daiktų patikrinimą;
32.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
33. Sportininkui gavus drausminę nuobaudą, informuojami jo tėvai.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Sportininkai pasirašytinai supažindinami su Taisyklėmis kiekvienų mokslo metų
rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. Sportininkų supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas
treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalo skyriuje „Saugaus elgesio instruktažai“.
35. Tėvai su Taisyklėmis supažindinami grupės sportininkų susirinkime.
36. Taisyklės skelbiama Centro internetinėje svetainėje (www.druskininkusc.lt).
37. Treneriai pakartotinai supažindina sportininkus su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi,
kad sportininkai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
____________________
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