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Dėl OS bėgte rinktinės nario elgesio Pasaulio čempionate 
 
  

 LOSF Revizijų ir etikos komisija gavo skundą dėl Lietuvos OS bėgte rinktinės nario elgesio 2019 m. 
pasaulio orientavimosi čempionato Norvegijoje metu, konkrečiai dėl vienasmenio minėto sportininko 
sprendimo išvykti namo čempionatui nepasibaigus.  

 

Komisija nustatė šias faktines aplinkybes: 

- Lietuvos OS rinktinės narys Mantas Martinkus išvyko namo rugpjūčio 14 d. ryte, nors rinktinės 
grįžimas buvo suplanuotas rugpjūčio 18 d. (paskutinė PČ rungtis – rugpjūčio 17 d.) 

- Komandos vadovas Liutauras Bilevičius patvirtino, kad leidimo išvykti nedavė 

- Komandos vadovas Liutauras Bilevičius patvirtino, kad Mantui Martinkui buvo užsakytas 
viešbutis ir maitinimas visoms PČ dienoms 

- Mantas Martinkus patvirtino, kad su rinktinės taisyklėmis buvo supažindintas.   

Mantas Martinkus savo išvykimą argumentavo pasibaigusiais jo startais PČ (Į vidutinės trasos finalą 
nepateko, o į estafečių komandos pagrindinę sudėti nebuvo įtrauktas) bei sudėtinga žmonos ir 
naujagimio sveikatos būkle. Komandos vadovas savo sprendimą motyvavo tuo, kad Mantas buvo 
vienintelis sportininkas, kuris galėtų pakeisti pagrindinės estafečių komandos narį ligos ar traumos 
atveju.  

 

Komisijos argumentai ir sprendimas: 

1. Lietuvos rinktinė reprezentuoja Lietuvą orientavimosi sporto pasaulyje bei orientavimosi 
sportą Lietuvos viešojoje erdvėje. Rinktinės nariai yra ir pavyzdys jauniesiems sportininkams, 
todėl natūralu, kad jiems keliami aukšti elgesio ir etikos reikalavimai. Priimdamas kvietimą 
atstovauti Lietuvai, kiekvienas rinktinės narys kartu įsipareigoja elgtis pagal rinktinės taisykles 
bei laikytis jose nustatytų įsipareigojimų. Tai įpareigoja ir LOSF Etikos kodekso sąžiningumo 
principas „Visi asmenys, kuriems taikomas šis kodeksas, privalo rūpestingai ir atsakingai atlikti 
savo misiją ... Orientavimosi sporte.“ 

2. Komandos vadovas patvirtino nesuteikęs leidimo Mantui Martinkui išvykti anksčiau PČ 
pabaigos ir šis sprendimas sportininkui buvo žinomas. Todėl sąmoningai pažeisdamas 
komandos vadovo nurodymą, Mantas Martinkus nesilaikė LOSF Etikos kodekso pagarbos 
principo, savo interesus iškeldamas aukščiau kitų sportininkų ir visos Lietuvos rinktinės 
interesų, negerbdamas komandos vadovo darbo bei nevertindamas LOSF jam skirtų lėšų.  

3. Manto Martinkaus nurodytos aplinkybės yra svarbios, tačiau iš mums pateiktos informacijos 
tai nebuvo kažkokios naujos, netikėtos aplinkybės, apie kurias buvo nežinoma iki išvažiuojant 



į PČ. Sportininkas turėjo pats pasverti argumentus, ar esant tokioms aplinkybėms yra 
įmanomas jo tinkamas dalyvavimas PČ. Jei pasirinktas dalyvavimas Lietuvos rinktinės sudėtyje, 
reiškia aplinkybės tam buvo tinkamos.  

4. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Komisija konstatuoja, kad Mantas Martinkus savo veiksmais 
pažeidė LOSF Etikos kodekso Sąžiningumo ir Pagarbos principus.  

5. Kadangi pažeidimas susijęs su Manto Martinkaus ir LOSF sutartiniais santykiais dėl dalyvavimo 
PČ, Komisijos nuomone būtent LOSF turėtų spręsti tiek dėl Manto Martinkaus dalyvavimui PČ 
skirtų lėšų (Lėktuvo bilietai, viešbutis ir kt.) grąžinimo LOSF, tiek dėl galimų apribojimų ateityje 
atstovauti Lietuvą PČ.  

6. Komisija rekomenduoja kad dalyvavimo Lietuvos OS rinktinėse taisyklėse būtų aiškiai 
reglamentuojamos finansinės taisyklių nesilaikymo pasekmės. 

 

Sprendimas priimtas 2019 m. spalio 21 d.  

Komisija, susidedanti iš Jurgio Rubaževičiaus (pirmininkas), Donato Mickaus (pirmininko 
pavaduotojas) ir Kęstučio Jokubauskio (komisijos narys) priėmė sprendimą balsų dauguma: už – 3 
balsai, prieš – 0. 

 

 
 
 
 
 

Komisijos pirmininkas    Jurgis Rubaževičius 
Komisijos pirmininko pavaduotojas  Donatas Mickus 
Komisijos narys     Kęstutis Jokubauskis 


