Etični kodeks
za promocijo integritete nogometa v Evropi
Pričujoči etični kodeks določa vodilna načela za vse igralce, trenerje, sodnike, klube in druge
funkcionarje o vprašanjih, povezanih z integriteto nogometa. Njegov namen je spodbujanje
najvišjih standardov ravnanja v organizaciji, igranju in vodenju nogometa.

Glavna načela
1. “Bodi pošten”: nikoli ne prirejaj tekme
Igrajte pošteno in iskreno ter nikoli ne prirejajte tekme ali dogodka na tekmi. Nikoli ne
skušajte negativno vplivati na naravni potek športnega dogodka ne glede na vzrok. Športna
tekmovanja morajo vedno biti pošten preizkus spretnosti in sposobnosti, rezultat pa mora
ostati negotov. Prirejanje tekme ali dogodka na tekmi je proti pravilom in športni etiki, zato ob
kršitvi tvegate kazenski pregon in doživljenjsko prepoved nastopanja v svoji športni panogi.
Svoje športne kariere ne boste ogrozili, če boste sledili naslednjim preprostim načelom:
•
•

•

Vedno igrajte po svojih najboljših zmožnostih.
Nikoli ne privolite v prirejanje tekme. Takoj recite ne! Ne pustite, da z vami
manipulirajo – brezvestni posamezniki bodo morda z vami poskušali razviti odnos, ki
bo temeljil na uslugah ali strahovih, ki jih bodo kasneje skušali izkoristiti v svojo korist
pri morebitnem prirejanju tekme.
To lahko vključuje tudi ponujanje daril, denarja in pomoči.
Izogibajte se odvisnostim ali naraščajočim dolgovom, saj tovrstne situacije
brezvestne posameznike spodbujajo k napeljevanju k prirejanju tekmovanj. Poiščite
pomoč, preden stvari uidejo izpod nadzora.

2. “Bodi odkrit”: če te kdo napeljuje k prirejanju, to nekomu povej
Če slišite kaj sumljivega ali vas kdo napeljuje k prirejanju tekme ali dogodka na tekmi, morate
to nemudoma povedati svojemu sindikatu, trenerju, zvezi ali komu drugemu, ki mu zaupate.
Če vam kdo ponudi denar ali usluge v zameno za informacije občutljive narave, morate tudi o
tem poročati svoji zvezi ali sindikatu. Vsakršno grožnjo ali sum koruptivnega obnašanja je
vedno treba prijaviti. Ščitijo vas policija in državni zakoni; vaš klub, zveza ali sindikat pa vam
bodo vedno pomagali. Spoznajte se z institucijami, ki vam lahko pomagajo, če vas kdo
napeljuje k prirejanju še posebej, če igrate v nevarnem okolju.

3. “Bodi previden”: nikoli ne razkrivaj občutljivih informacij
Nogometaši in funkcionarji imajo dostop do informacij, ki širši javnosti niso na voljo, kot so na
primer poškodbe ključnih igralcev, prva postava ipd. V tem primeru gre za občutljive,
zaščitene ali notranje informacije. Tovrstne podatke bi lahko iskali ljudje, ki bi jih lahko
uporabili za zagotavljanje nepoštene prednosti in ustvarjanje finančne koristi.
Nič ni narobe s tem, da imate občutljive informacije; pomembno je, kaj z njimi delate. Večina
igralcev in klubskih funkcionarjev se zaveda, da se o pomembnih informacijah ne sme
pogovarjati z nikomer izven svojega kluba ali trenerskega osebja (z ali brez nagrade), ko je
prisoten utemeljen sum, da bi bilo njihovo razkritje lahko uporabljeno v povezavi s stavami.

4. “Bodi pameten”: poznaj pravila
Podučite se o veljavnih pravnih predpisih s pomočjo svoje mednarodne ali nacionalne zveze,
ekipe, kluba, trenerja, sindikata, tekmovanja in zakoni svoje države še pred začetkom vsake
športne sezone. Tako boste seznanjeni z aktualnimi dogodki v vaši športni panogi – še
posebej glede športnih stav. Mnogi športi in države namreč imajo ali trenutno pripravljajo
uredbe o športnih stavah, ki jih morate poznati, tudi če sami ne stavite. Če boste prekršili
pravila, boste kazensko preganjani in s tem tvegali stroge kazni, kot je morebitna
doživljenjska prepoved nastopanja v vaši športni panogi, ali pa boste vključeni v preiskavo
kaznivih dejanj.

5. Zavaruj se: nikoli ne stavi na svojo športno panogo
Nikoli ne stavite nase, na svojega nasprotnika ali svojo športno panogo. Če vi ali kdor koli od
vaših bližnjih (trener, partnerica, družinski člani, itd.) stavi na vas, vašega nasprotnika ali
vašo športno panogo, tvegate stroge sankcije. Najbolje je, da se zavarujete tako, da nikoli ne
stavite na tekme v svoji športni panogi:
•
•
•

•

nikoli ne stavite na svoje tekme ali druga tekmovanja (to vključuje stave nase ali na
zmago, remi ali poraz vaše ekipe ter kakršne koli druge/stranske stave);
nikoli ne prosite, spodbujajte ali pomagajte drugim, da stavijo na tekme, na katerih
sodelujete;
nikoli ne zagotavljajte, da se bo na tekmi zgodil nek dogodek, ki je ali je lahko
predmet stave in za katerega pričakujete, da boste prejeli ali ste prejeli kakršno koli
nagrado;
nikoli ne dajte ali ne prejmite kakršnega koli darila, plačila ali drugih ugodnosti v
okoliščinah, v katerih upravičeno pričakovati, da bodo vas ali nogomet spravili ob
dober glas.

