קוד אתי לאיגוד האתלטיקה בישראל
 .1מבוא
א .מטרה – איגוד האתלטיקה בישראל באמצעות כל גורם הנוטל בו חלק מחויב לקדם את כל הערכים האתיים
הגבוהים ביותר במסגרת פעילותם באתלטיקה בישראל.
ב .תחולה – קוד אתי זה יחול על כל גורם המעורב בפעילות ספורט האתלטיקה בישראל ובכלל זה ספורטאים,
שופטים ,מאמנים ,חברי הנהלה ,עובדי מזכירות האיגוד ,פעילים בוועדות וכל בעלי התפקידים האחרים
הנוטלים חלק בארגון תחרויות האתלטיקה או בפעילות התומכת בהם.
 .2הקוד האתי
א .כללי
ניסוח כללי התנהגות אתיים בקוד זה נועדו להסדיר ולגבש עבור כל הגורמים המעורבים בארגון ספורט
האתלטיקה בישראל ,כללי התנהגות ראויים ,וזאת מעבר לכללים המוסדרים בחקיקה ,בתקנונים או בכללי
ניהול התחרויות כפי שנקבעו ע"י ה ,IAAF-על מנת שרוח הספורט ההוגן והמוסרי יישמרו.
ב .שוויון
כל פעילות במסגרת האתלטיקה בישראל תהא מושתתת על ערכים של שוויון מלא על בסיס מין ,דת ,דעות
פוליטיות או בגין כל גורם מגדרי אחר.
שוויון זה יתקיים גם בכל מקום בו יידרש מינוי של בעל/ת תפקיד הדורש מידה של אמון ,תוך התבססות על
כישורים מקצועיים טהורים בלבד.
ג .הגינות
( )1כל תחרות תתנהל על בסיס של התמודדות הוגנת ( )FAIR PLAYבין כל המשתתפים .תיאסר כל פעילות
להשגת יתרון לא הוגן בתחרות באמצעות פעולה או השפעה שאינה קשורה ליכולת הספורטיבית.
( )2אסורה לחלוטין כל פעולה של הצקה או הטרדה פיזית ,מנטאלית ,מקצועית או מינית במהלך פעילות
בתחום האתלטיקה.
( )3תיאסר לחלוטין כל פעילות של השגת יתרון לא הוגן באמצעות שימוש בסמים ממריצים מסוג כלשהו
ותתקיים פעילות מעקב קבועה כדי למנוע ולאכוף נושא זה.
( )4כל הגורמים הנוטלים חלק בפעילות האתלטיקה בישראל יעודדו ערכים של חברות ,שיתוף פעולה והבנה
בין כל הגורמים הפועלים בענף.
ד .יושר
( )1כל אדם הפועל תחת קוד אתי זה ינהג בעמיתיו בכבוד וביושר.
( )2כל משתתף/ת או בעל/ת תפקיד באתלטיקה י/תזכה במסגרת פעילותו לתנאים שווים ביחס למתחרים/ות
או פעילים/ות אחרים/ות.
( )3כל התקשרות של כל גורם הפעיל באתלטיקה עם גורמים חיצוניים תעשה בהגינות ובשקיפות מלאה ותוך
מתן הזדמנות שווה לכל גורם חיצוני.
( )4כל אדם הנושא בתפקיד ,אמון במסגרת פעילות עבור האתלטיקה בישראל ,לא י/תקבל מתנות ו/או טובת
הנאה ו/או כל תמורה אחרת במסגרת תפקידו/ה ,למעט מזכרות ,אשר מקובל לקבלן במסגרת הפעילות
בענף .ל מען הסר ספק שכר עבודה המשולם כדין בגין פעילות עבור האתלטיקה בישראל ע"י גורם המועסק
על ידי האיגוד ,לא ייחשב כטובת הנאה במסגרת סעיף זה.
( )5כל אדם הפועל תחת קוד אתי זה לא יחבור ולא ישתף פעולה עם כל גורם אחר כדי לפגוע במטרות
הפעילות של איגוד האתלטיקה בישראל.
___________________________________________________________________________________

איגוד האתלטיקה בישראל ע"ר ,רחוב שטרית  10ת"א ,6948210 ,ת.ד ,24190 .טל 03-6486256 :פקס03-6486255 :
Israeli Athletics Association, 10 Shitrit St. 6948210 P.O.B 24190, Phone: +972-3-6486256 Fax: +972-3-6486255
bukstein@gmail.com
www.iaa.co.il

ה .ניגוד אינטרסים
כל אדם אשר קוד אתי זה חל עליו ימנע מכל פעילות עסקית ,חברתית או מקצועית עם כל גורם חיצוני ,אם יש
בפעילותו זו כדי לפגוע בפעילות האתלטיקה בישראל או לפגוע באיגוד האתלטיקה בישראל.
כל אדם הנמצא במסגרת תפקידו או פעילותו באתלטיקה הישראלית ,במצב של חשש לפגיעה באיגוד האתלטיקה
או בתפקודו ,ידווח על כך מידית להנהלת האיגוד לצורך בחינת המשך פעילותו.
ו .מקורות מימון
( )1כל אדם אשר קוד אתי זה חל עליו יפעל בכספים העומדים לרשות איגוד האתלטיקה בישראל ,אך ורק
לצורכי הספורט וקידום פעילות ענף האתלטיקה בישראל.
( )2כל הוצאה כספית מתוך המקורות התקציבים של האיגוד תעשה תוך תיעוד רשמי מלא ,תוך בקרה
ושקיפות אשר תבחן על ידי רואה חשבון חיצוני.
( )3חלוקת התקציבים במסגרת פעילות האתלטיקה בישראל תעשה על בסיס קריטריונים מקצועיים והוגנים,
הכול כדי לקדם את המטרות של האתלטיקה בישראל.
ז .סודיות
( )1כל בעל תפקיד בתחום האתלטיקה ישמור על מידע שקיבל במסגרת תפקידו ,ואשר אינו נחלת הכלל ,ולא
יעבירו לצד שלישי כלשהו ,למעט במקרה של חובה למסור מידע על פי הוראות כל דין.
( )2מידע המגיע אל בעל תפקיד בתחום האתלטיקה במסגרת תפקידו/ה ,לא ישמש אותו/ה להפקת רווחים או
צרכים אישיים.
 .3ועדת אתיקה
א .איגוד האתלטיקה ימנה ועדת אתיקה בת שלושה חברים/ות אשר בראשה י/תעמוד משפטן/ית שאינו/ה חבר/ה
במוסדות איגוד האתלטיקה.
ב .תפקידה של ועדת האתיקה לאכוף בדרכים שיראו לה את הנורמות העומדות בבסיס הקוד האתי על כל
הספורטאים והפעילים בענף ,ובסמכותה להכריע בעניינים השנויים במחלוקת בפניה ואף להמליץ על אכיפה
במסגרת ביה"ד המשמעתי של איגוד האתלטיקה בישראל.
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