BISFed Etikai Kódex (V1.0 2018. December)

_________________________________________________________________________________

1. Bevezető
A BISFed Etikai kódexe a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Etikai
kódexének idevágó részein alapul, és a lehető legjobb etikai értéket próbálja közvetíteni.
A BISFed, Tisztviselői és Tagjai, beleértve a sportolókat, edzőket és a hozzájuk tartozó csapattagokat (a
továbbiakban „BISFed Család”) kötelesek ezen Etikai Kódex és az IPC és IOC által lefektetett alaptételek
szerint viselkedni.
Ez az Etikai Kódex a következő témákat fedi le:
•
•
•
•
•
•

Becsületes Magatartás, (beleértve az Érdekellentétet)
Viselkedés Boccia eseményeken
Fiatalok és kiszolgáltatott felnőttek Védelme
Választásokkal kapcsolatos eljárás
Az Etikai Kódex Adminisztrációja állítólagos szabályszegés esetén
Szankciók

Ez a Kódex útmutatásul szolgál a BISFed, tagok viselkedésével szemben támasztott elvárásaihoz. Nem fed
le minden lehetséges körülményt, de a Kódex állítólagos megszegése esetén a BISFed állást fog foglalni. A
kódex időnként szükség szerint frissítve lesz.

2. Alapvető Tételek
Az alapvető tételek megkövetelik, hogy a BISFed Család:
2.1 Tisztelje a Paralimpiai szellemet, beleértve a barátság, együttérzés és a sportszerűség iránti
elkötelezettséget.
2.2 Tisztelje a Paralimpiai Mozgalom teljeskörű és politikai semlegességének alaptételét.
2.3 Tartson fenn kiegyensúlyozott viszonyt a hatóságokkal, tisztelve a függetlenség alaptételét.
2.4 Tisztelje a nemzetközi emberi jogokat védő egyezményeket, amennyiben a következőket biztosítják:
2.4.1

Emberi méltóság tisztelete;

2.4.2

Mindennemű hátrányos megkülönböztetés elutasítása, bármilyen alapon is legyen az, mint faj,
bőrszín, nem, szexuális beállítottság, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy
társadalmi származás, vagyon, születési vagy más állapot; továbbá

2.4.3

Mindennemű bántalmazás elutasítása, legyen az fizikai, szakmai vagy szexuális, és bármilyen más
fizikai vagy mentális sérelem;

2.5 Biztosítsa, hogy a sportolók minden Boccia eseményen biztonságos körülmények között teljesíthessenek.

3. Becsületes Magatartás
3.1 A BISFed Családnak mindig a legmagasabb szintű becsületességgel kell cselekednie; különösen
döntéshozataloknál, pártatlanul, objektívan, szellemi szabadsággal és profizmussal kell eljárnia. Tartózkodniuk
kell mindenféle csalást vagy korrupciót magába foglaló cselekménytől és az olyan cselekvésektől, melyek rossz
fényt vethetnek a BISFed-re.
3.2 A BISFed Család egy tagja sem kérhet, kínálhat vagy fogadhat el (közvetlenül vagy közvetetten sem)
semmiféle díjazást vagy jutalékot, vagy bármilyen természetű rejtett előnyt vagy szolgáltatást, amely BISFed által
jóváhagyott eseményhez kötődik, kivéve az ilyen események szervezőivel kötött szerződéses megállapodások
keretében.
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3.3 Kizárólag eszmei, jelképes értékű tárgyakat adhat vagy fogadhat el a BISFed Család a helyi szokások szerint.
3.4 A BISFed Családnak fel kell lépnie mindenféle csalás ellen (beleértve a WADA rendelkezéseinek tiszteletét és
a versenyeredmények bárminemű manipulálását) és bármiféle hasonló viselkedés gyanúját jelentenie kell az
illetékes BISFed Tisztviselőnek.
3.5 Boccia mérkőzések vagy versenyek kimenetelére való fogadás (vagy fogadás támogatása) szigorúan tilos.

4. Viselkedés Boccia Eseményeken
4.1 A BISFed család tagjai minden boccia eseményen kötelesek tisztelni a sportszerűség és a tisztességes játék
szellemét.
4.2 Semmiféle agresszív viselkedés nem tűrhető az ellenfelek, tisztviselők és egyéb résztevők ellen.

5. Oltalmazás (Fiatalok és Kiszolgáltatott Felnőttek)
5.1 Az oltalmazás, egyének (különösen a fiatalok és kiszolgáltatott felnőttek) egészségének, jólétének és emberi
jogainak védelme, hogy védelmük a bántalmazás, sérelem és elhanyagolás ellen biztosítva legyen. A BISFed célja,
hogy élvezetet és jólétet nyújtson a BISFed eseményeken, a gyermekek, fiatalok és a kiszolgáltatott felnőttek
sérelmének kockázatának minimalizálásával.
5.2 A BISFed Családban mindenki köteles felvetni bármilyen lehetséges oltalmazási kétséget az illetékes
személynél.
5.3 Oltalmazási Alapelvek: A BISFed elvárja, hogy minden Rendező Bizottság, sportoló, edző, Csapatvezető,
tisztviselő és önkéntes tartsa magát a következő alapelvekhez.:
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.3.11

Kezeljen mindenkit egyenlő tisztelettel, kortól, nemtől, képességtől, fajtól, kulturális háttértől,
vallástól vagy szexuális identitástól függetlenül.
Viselkedjen nagykövetként és példaképként a sportban, kezeljen másokat tisztelettel és
igazságosan.
Tiszteljen minden bocciában résztvevőt; mások bántalmazása vagy kihasználása nem elfogadható.
Viselkedjen sportszerűen. A sértő, bántó beszéd nem megengedett.
Ne éljen vissza semmilyen bizalmi kapcsolattal, hatalmi vagy befolyásos pozícióval.
Ne használjon olyan kommunikációs formát, amely rossz fényt vet a játékra; ne tegyen illetlen
megjegyzést, sem közösségi médián, sem ímélben.
Ne döntsön arról, hogy egy gyermek vagy felnőtt ténylegesen bántalmazás áldozata volt-e; de
jelentsen minden gyermek vagy felnőtt jólétéről felmerülő kétséget.
Tartsa magát az eseményszervezők által megszabott oltalmazási és jóléti irányelvekhez.
Jelentsen minden feltételezett kötelességszegést vagy bántalmazást minden bocciában
résztvevőről.
Tartson fenn megfelelő határokat, pontosabban tartózkodjon a nem helyénvaló személyes
kapcsolatok kezdeményezésétől, különösen, ha az a személy kiskorú (18 év alatti).
Ne vegyen részt alkohol vagy illegális szerek befolyása alatt.

6. Választásokkal kapcsolatos eljárás
6.1 A BISFed elvárja, hogy minden választás (pl.: Testületi pozíciókra) igazságosan történjen, összhangban a
demokrácia alapelveivel.
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6.2 A jelöltek hirdethetik jelöltségüket, de kizárólag olyan médiumokon keresztül, amelyek a BISFed Család
minden tagja számára elérhetőek (pl.: ímélek vagy közösségi média.)
6.3 Ajándékok, ígéretek, és ösztönzések: A jelöltek nem kínálhatnak semmiféle ösztönzést a szavazati joggal
rendelkezőknek.
6.4 Tisztelet: A jelölteknek tiszteletet kell mutatni a többi jelölt felé. A jelöltek ne tegyenek olyan szóbeli vagy
írott kijelentéseket, amelyek rossz fényt vethetnek más jelöltekre.
6.5 Tömbös szavazás: a szavazók nem játszhatnak össze a választás kimenetének befolyásolása érdekében.
Minden szavazónak önálló döntést kell hoznia a választott jelöltjét illetően.

7. Az Etikai Kódex adminisztrációja állítólagos szabályszegés esetén
7.1 Etikai Bizottság: A BISFed fel fog állítani egy Etikai Bizottságot, amely összeül a kódex állítólagos megszegése
esetén. Az Etikai Bizottság a következőkből fog állni: A személyzeti vezető; egy BISFed Testületi Tag (aki az ügyben
érintett mindkét féltől független); egy független személy (pl.: Sportolói Képviselő.)
7.2 Egy állítólagos szabályszegés esetén:
7.2.1 A személynek vagy személyeknek, akik tanúi voltak az incidensnek azonnal jelenteni kell a
helyzetet (magabiztosan) a jelenlévő legmagasabb rangú BISFed tisztviselőnek (pl.: A jelenlévő
Technikai Képviselő vagy BISFed Testületi Tag.)
7.2.2 A személy vagy személyek, akik tanúi voltak az incidensnek kötelesek dokumentálni a
körülményeket: (pl.: a történés ideje; a pontos helyzet – hol történt, ki volt érintett, mi történt, ki volt
még tanúja) és bizalmas jelentést tenni a 7.2.1.-es bekezdésben értesített személynek.
7.2.3 A BISFed Személyzeti Vezető minél hamarabb felállítja az Etikai Bizottságot, személyesen vagy
telefonos konferencián. Az Etikai Bizottság felülvizsgálja a jelentést, és felkérheti a bejelentőt vagy a
vádolt elkövetőt, hogy bemutassák az esetet saját szemszögükből. Kivételes esetekben, az Etikai
Bizottság kérelmezheti szakértő jogi vélemény kikérését a BISFed Testületnél. A legtöbb esetben
azonban az Etikai Bizottság várhatóan – minden bizonyíték figyelembevételével – döntést fog hozni a
valószínűsíthető igazságról, és ha indokolt, kiszab egy szankciót az alábbiak szerint.

8. Szankciók
8.1 A szankciók ezen Etikai Kódex megszegése esetén a szabályszegés súlyosságától függően a következők
lehetnek:
8.1.1 Hivatalos figyelmeztetés és utasítás, hogy a jövőben a felelős személy(ek) vagy szervezet
szüntessék be a tevékenységet.
8.1.2 Diszkvalifikáció a szóban forgó eseményen való részvételtől (pl.: egy sportoló vagy csapat
diszkvalifikálása egy versenyről; egy jelölt kizárása egy választásból.) Ilyen körülmények közt, minden
érem vagy Világranglista pont elkobzásra kerül.
8.1.3 Legsúlyosabb esetekben, kitiltás a BISFed Tagságból, annak a lehetőségével, hogy a BISFed polgári
vagy bűnügyi eljárást kezdeményezhet vagy támogathat a Kódex megszegésével vádlott személy(ek)
ellen.
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8.1.4 Abban az esetben, ha a szabályszegéssel vádolt személy vagy szervezet fellebbezni kívánja a
BISFed Etikai Bizottság döntését, meg van a joga, hogy fellebbezzen a BISFed Testületnél, amely felállít
egy Fellebbezési Albizottságot, amely az Elnökből és két további Testületi Tagból áll, de olyan Tag nem
lehet a része, aki már részt vett az érintett Etikai Bizottságban. Az Albizottság döntése végleges lesz.
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