LATVIJAS BADMINTONA FEDERĀCIJAS ĒTIKAS KODEKSS
Saturs:
1. Kodeksa mērķi un piemērošana
2. Valdes kodekss
3. Treneru kodekss
4. Sacensību tiesnešu kodekss
5. Spēlētāju kodekss
1. Kodeksa mērķi un piemērošana
1.1. LBF ētikas kodeksā ir ievēroti Pasaules Badmintona federācijas (BWF) ētikas
pamatprincipi;
1.2. Kodeksa mērķis ir nodrošināt un uzturēt sakārtotu un godīgu pārvaldi un rīcību attiecībā
uz LBF organizētām sacensībām, aizsargāt spēlētāju tiesības, kā arī LBF, sponsoru un
sabiedrības tiesības, un veicināt LBF labo slavu;
1.3. Šis kodekss ir piemērojams visām LBF organizētajām sacensībām un spēlētājiem, kas
piedalās tajās.
1.4. Visi spēlētāji, kas piedalās LBF organizētās sacensībās, ir pakļauti Kodeksam un
badmintona spēles noteikumiem.
1.5. Jebkurš spēlētājs, kurš izdara jebkuru nodarījumu, kas definēts tiek uzskatīts par
Kodeksa pārkāpēju.

2. Valdes kodekss
2.1.

Valdes locekļi tiek aicināti:

2.1.1. Rūpēties par LBF labo slavu. Nepieļaut rīcību, kas dara kaunu LBF un grauj tās
prestižu.
2.1.2. Vērsties pret nepamatotām apsūdzībām un citām darbībām, kas var mazināt LBF
godu.
2.1.3. Turēt doto vārdu. Pēc labākās sirdsapziņas pildīt savus pienākumus un uzņemtās
saistības.
2.1.4. Nekritizēt aizmuguriski, bet atklāti un konstruktīvi. Norādot uz trūkumiem,
izvairīties no rupjiem un cieņu aizkarošiem apvainojumiem un neslavas celšanas.
Kritikā nepieļaut personīgo attiecību kārtošanu, bet balstīties uz faktiem; tos godīgi
interpretēt un korekti izmantot argumentācijā.
2.2.

Nepieļaujama rīcība:

2.2.1. Personīgā labuma gūšana.
Jebkāda LBF lēmuma pieņemšanas ietekmēšana vai mēģinājums to ietekmēt, kā rezultātā kāds
valdes loceklis vai tā tuvs ģimenes loceklis gūst labumu (naudā vai citās vērtībās) no lēmuma
pieņemšanas, ja vien šī labuma gūšana nav deklarēta un akceptēta no LBF puses vai, ja ir
skaidrs, ka labuma gūšanu nav bijis iespējams paredzēt vai novērst.

2.2.2. Gūtā labuma nedeklarēšana.
Neinformēšana par valdes locekļa vai tā tuva ģimenes locekļa personīgu ieinteresētību LBF
aktivitātēs, piemēram, darbojoties kāda potenciāla LBF sponsora interesēs.
2.2.3. Nepieņemams personīgais pārkāpums.
Personīgas darbības, kas varētu celt neslavu badmintona spēlei vai graut personīgo reputāciju
tādā mērā, ka ciestu arī LBF reputācija, ja valdes loceklis turpinātu pildīt savus pienākumus:
2.2.3.1.

tikt tiesātam par smagu noziedzīgu nodarījumu;

2.2.3.2.
ļaunprātīga fiziska, rakstiska vai mutiska citu LBF valdes locekļu
aizskaršana;
2.2.3.3.
2.2.4.

atkārtota neierašanās valdes sēdēs, nepaziņojot iemeslu vai attaisnojumu.

Krāpšanās ar izdevumiem.
2.2.4.1.

pieprasot LBF segt izdevumus, kas nav faktiski radušies;

2.2.4.2.
pieprasot segt izdevumus LBF un vienlaikus prasīt to segšanu no cita
finansējuma avota;
2.2.4.3.

slepeni vienojoties ar trešo pusi un piestādot viltotus dokumentus.

2.2.5. Neiesaistīšanās vai atsacīšanās sadarboties disciplinārajā procesā.

3. Treneru kodekss
3.1.

Treneri tiek aicināti:

3.1.1. Izmantot dažādas metodes un līdzekļus, lai spēlētāji sasniegtu rezultātu saskaņā ar
godīgas sportiskās cīņas principiem.
3.1.2. Apzināties, ka katrā spēlē svarīgs ir rezultāts, bet atbildība par to, kādā veidā tas tiek
sasniegts, pilnībā jāuzņemas trenerim un spēlētājiem.
3.1.3. Būt korektam pret pretinieku, spēlētājiem un oficiālajām personām, būt par piemēru
saviem spēlētājiem.
3.1.4. Nepieļaut uz pretiniekiem vērstus negatīvus izteicienus vai komentārus.
3.1.5. Būt korektam pret oficiālajām personām, kuras apkalpo spēli.
3.1.6. Ņemot vērā tiesāšanas specifiku un sarežģījumus, kas var rasties spēles laikā, ar
sapratni uzņemt visus tiesneša lēmumus.
3.1.7. Ģērbties atbilstoši komandas formai un/vai kreklā/polo kreklā/ blūzē un garās biksēs.
Par nepiemērotu apģērbu tiek uzskatīti, piem., džinsi, pludmales čības, sandales,
pludmales/Bermudu šorti. Par to, vai treneris ģērbies neatbilstoši kodeksam, lemj
sacensību tiesnesis.
3.2.

Nepieļaujama rīcība:

3.2.1. Galvenā tiesneša ietekmēšana vai sacensību tabulu koriģēšana savās vai trenējamo
personu interesēs.
3.2.2. Konfliktēšana ar citiem treneriem.
3.2.3. Sevis trenēto spēlētāju ierobežošana attiecībā uz dalību citu klubu organizētās
sacensībās.

3.2.4. Nepieklājīga uzvedība (balss pacelšana, nekorekti izteicieni utt.) sacensību laikā.
3.2.5. Informācijas nodošana spēlētājiem ar neatļautām metodēm, spēlētāju pamācīšana,
norādījumu došana spēles laikā.
3.2.6. Mēģinājumi pagarināt spēles laiku.
3.2.7. Nesēdēšana sev norādītajā vieta spēles laikā.
4. Sacensību tiesnešu kodekss
4.1.

Tiesneši tiek aicināti:

4.1.1. Izlikt sacensību tabulas laicīgi atbilstoši nolikumam.
4.1.2. Izlikt sacensību tabulas atbildoši reitingam, nepieļaujot tabulu koriģēšanu atsevišķu
personu interesēs.
4.1.3. Stingri ievērot sacensību nolikumu un atbilstošu norisi.
4.1.4. Nodrošināt spēles laukuma un zāles iekārtojumu atbilstoši vispārpieņemtajiem
standartiem.
4.1.5. Nodrošināt apbalvojumu pasniegšanu uzvarētājiem atbilstoši sacensību nolikumam.
4.1.6. Visus jautājumus, kas saistīti ar vizuālās reklāmas izvietošanu sacensību laikā,
saskaņot ar LBF.
5. Spēlētāju kodekss
5.1.

Spēlētāji tiek aicināti:

5.1.1. Būt LBF patriotiem, rūpēties par LBF labo slavu. Nepieļaut rīcību, kas grauj
federācijas prestižu;
5.1.2. neizmantot intrigas un liekulību kā savstarpējo attiecību kārtošanas vai karjeras
nodrošināšanas veidu un atriebību kā atbildi uz kritiku, t.sk. virtuālajā vidē.
5.1.3. Izvairīties un atteikties no jebkādas darbības, kas var graut viņa kā indivīda un
spēlētāja godu un prestižu;
5.2.

Ja LBF finansiāli atbalsta spēlētāju, tad spēlētājam, saskaņojot ar LBF, ir
pienākums piedalīties noteiktā skaitā LBF rīkotos turnīros.

5.3.

Nepieļaujami spēlētāju pārkāpumi:

5.3.1. Novēlota atsaukšana.
Izstāšanās no sacensībām bez iemesla vai bez pierādījumiem par traumu, slimību, apgādnieka
zaudējumu vai citu ārkārtas situāciju.
5.3.2. Spēlēšana citās sacensībās.
Kvalificēties sacensībām, bet nepiedalīties tajās, spēlējot citās sacensībās.
5.3.3. Piedalīšanās sacensībās, ja kādās citās no sacensībām dalība jau ir tikusi atteikta
slimības vai traumas dēļ.
5.4.

Nepieļaujama rīcība:

5.4.1. Rīkoties nesportiski un sportista godu aizskaroši jebkurā spēles brīdī vai jebkurā
brīdī, kamēr notiek sacensības - rupjība pazemošana, pretinieka vai līdzjutēja
pazemošana vai inventāra bojāšana;

5.4.2. Labvēlības formalitāšu neievērošana (pateicība ar rokas spiedienu tiesnešiem un
pretiniekam);
5.4.3. Spēlētāju apģērbs.
Nekorekta, badmintona spēlei neatbilstoša, nekārtīga vai netīra sacensību apģērba valkāšana
Noteikumu neievērošana attiecībā uz katru sacensību noteikumiem apģērba un reklāmas
jautājumos.
5.4.4. Nevēlēšanās pabeigt turnīru
5.4.5. Atteikšanās pabeigt spēli bez pamatojuma.
5.4.6. Nokavēta ierašanās uz spēli / neierašanās.
Par nokavētu ierašanos uz spēli spēlētājam šajā spēlē tiek ieskaitīts zaudējums.
5.4.7. Izstāšanās no turnīra it kā veselības dēļ, vienlaikus piedaloties citā turnīrā tajā pašā
laikā.
5.4.8. Nepietiekamas pūles vai padošanās pretiniekam, neizmantojot visas savas pūles, lai
uzvarētu maču.
5.4.9. Tiesnešu ietekmēšana.
Cenšanās ietekmēt tiesnešu lēmumu ar roku vai rakešu žestiem, vai mutiski.
5.4.10. Padomu pieņemšana.
Padomu pieņemšana no trenera spēles laikā, izņemot, ja tas atļauts saskaņā ar noteikumiem.
Jebkāda veida dzirdama vai redzama komunikācija starp spēlētāju un treneri var tikt interpretēta
kā padomu pieņemšana.
5.4.11. Rupjību izteikšana.
Jebkurā valodā pazīstamu un saprotamu rupju vārdu lietošana skatītāju un tiesnešu klātbūtnē.
5.4.12. Rupji žesti.
Tādu žestu parādīšana ar rokām vai raketi, kuriem ir nepieklājīga vai aizskaroša nozīme.
5.4.13. Apzinātas manipulācijas ar bumbiņu:
5.4.13.1.

apzināti vai bez nodoma sitieni pa bumbiņu , izraisot tās bojājumus.

5.4.13.2.

apzinātas manipulācijas ar bumbiņu, ietekmējot tās lidojumu vai ātrumu.

5.4.14. Inventāra bojāšana
Apzināta raketes vai cita inventāra bojāšana sacensību laikā.
5.4.15. Mutiski apvainojumi.
Pretinieka, tiesnešu, skatītāju vai citu personu mutiska aizskaršana, aizvainošana,
5.4.16. fiziska vardarbība.
Tiesnešu, pretinieka, skatītāju vai citu personu fiziska aizskāršana.
5.4.17. nesportiska rīcība.
5.4.17.1.

Izturēšanās, kas ir acīmredzami aizskaroša vai nesportiska.

5.4.17.2.

Atrašanās sacensību norises vietā alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē.

5.4.18. Apbalvojamo sportistu nepiedalīšanās vai atteikšanās piedalīties apbalvošanas
ceremonijā, ja tā notiek uzreiz pēc turnīra beigām.

5.4.19. Badmintona vides diskreditēšana publiski (t.sk. sociālajos tīklos) - aizmuguriska
rupjību, apmelošanas izplatīšana un atbalstīšana.
5.4.20. Spēlētāju noziedzīgie nodarījumi:
Nopietni krimināltiesību pārkāpumi jebkurā valstī, sods par kuriem ir iespējams
ieslodzījums un kas nopietni kaitē sporta reputācijai.
5.4.21. Derības.
5.4.21.1. Materiālo vērtību piedāvāšana, pieprasīšana, lūgšana vai pieņemšana, vai
arī piekrišana piedāvāt, dot, prasīt, vai pieņemt vērtības no jebkuras personas, ar
nolūku ietekmēt jebkura spēlētāja centienus vai rezultātu.
5.4.21.2. Spēlētāju iesaistīšanās totalizatoros vai derībās, kas tieši saistītas ar viņu
pašu spēlēm un/vai turnīru;
5.4.21.3.

Zaudēšana par atlīdzību, ietekmējot spēles vai turnīra rezultātus;

5.4.21.4. Kāda no spēļu dalībniekiem pamācīšana, iedrošināšana, pamudināšana uz
derībām;
5.4.21.5. Tādas situācijas radīšana sacensībās (kam pamatā ir derības), kuras
iznākumā ir cerības saņemt atlīdzību.
5.4.21.6. Tādas situācija radīšana (derību rezultātā), kas ietekmē vai būtu varējusi
ietekmēt jebkuru spēlētāju centienus vai spēles rezultātu, vai celt neslavu
dalībniekiem vai badmintonam kopumā.
6. Kodeksa īstenošana
6.1.

6.2.
6.3.

Kodekss pieejams visiem LBF ietilpstošo badmintona klubu biedriem. Tā īstenošana
atkarīga no ikviena spēlētāja, tiesneša, trenera apzinīguma, spējas izprast situāciju,
paškontroles un pašpilnveides.
Jebkurš LBF ietilpstošā kluba biedrs var iesniegt sūdzību par LBF Ētikas kodeksa
pārkāpumiem LBF valdei.
Kodeksa īstenošanu un sūdzību izskatīšanu pārrauga LBF ētikas komisija, kuras sastāvu
apstiprina LBF valde.

