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קוד אתי לספורטאי נבחרות ישראל
ספורטאי מחויב בראש ובראשונה לתחרות ספורטיבית ולשאיפה לניצחון בתחרות.
ספורטאי מחויב לכללי האתיקה ,לחוקי הענף ולכללי איגוד הסיוף בישראל.
 .1ספורטאי מחויב להגינות ,ליושר וטוהר מידות.
 .2ספורטאי יקפיד על התנהגות ספורטיבית ,ייצוגית ,מכובדת וראויה בזירת התחרויות ומחוצה לה.
 .3ספורטאי יכבד את מאמנו.
 .4ספורטאי ימנע מגילוי אלימות וגזענות לרבות גילויי אלימות וגזענות כלפי קהל האוהדים והצופים.
 .5להתנהגות הספורטאי בזמן התחרות נודעת השפעה על התנהגות האוהדים והפעילים .על כן ,ינהג בכבוד
כלפי בעל עניין (מאמן ,שופט בזירת ספורט ,חבר מוסד שיפוט פנימי ,מנהל או חבר ועד מנהל) מתחרה או
עמית במגרש או מחוצה לו.
 .6ספורטאי לא ישתמש בחומרי עזר אסורים בכפוף לרשימת החומרים האסורים המתפרסמת על ידי
הסוכנות העולמית למניעת שימוש בחומרים אסורים (.)WADA
 .7ספורטאי חבר נבחרת ישראל חייב לתאם את ימי האימון והחופשה בין מאמן הנבחרת והמאמן באגודתו.
 .8ספורטאי נבחרת ישראל לא יצא למחנות אימונים ותחרויות בחו"ל ללא אישור מאמן הנבחרת.
 .9שחרור מפעילות בנבחרת יקבל הספורטאי אך ורק ממאמן הנבחרת.
 .10ספורטאי בנבחרת לא יקבל אימון אישי ממאמן באחת הנבחרות ללא אישור האגודה בה הוא רשום למעט
באימוני הנבחרת ונסיעות נבחרות לחו"ל.
 .11שחרורים מאימוני נבחרת וממחנות אימון – רק באישור המאמן הלאומי.
 .12ספורטאי שלא יעמוד בתנאים  7-11צפוי לאבד את מקומו בנבחרת ואת כל המלגות במידה ויש לו כאלה.

ספורטאים מצטיינים  /פעילים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ספורטאי מצטיין או פעיל – אותן תקנות חלות עליהם.
ספורטאי מצטיין/פעיל יתייצב בתאום עם המאמנים הלאומיים בשני מחנות בעונה של היחידה לטיפוח
ספורטאים צעירים ,ככוח עזר למאמנים – בכל הכלים.
ספורטאים שאינם לנים במחנות המוזכרים בסעיף ב' – יתייצבו ביום השני לסדנת שיפוט.
ספורטאי מצטיין/פעיל יתאם עם המאמן הלאומי חופשות או מחנות אימון בחו"ל שאינם חלק מלוח
האימונים של המאמן הלאומי.
בתחרויות ארציות ,ישמשו הספורטאים הנ"ל כשופטים מטעם האגודות שלהם ואם יש חוסר בשופטים –
אז כשופטי איגוד.
הקוד האתי לספורטאים בא להשלים את הקוד האתי הקיים בתקנון האיגוד
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