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ČÁST 1:

ÚVOD

Mezinárodní gymnastická federace je celosvětový sportovní řídící orgán pro gymnastiku. Etický kodex
FIG je přijat Kongresem a vztahuje se na všechny členské federace a jejich členy.
Národní federace mohou mít také svá vlastní pravidla etického chování a jsou odpovědné za vytváření
pozitivního prostředí pro bezpečnou gymnastiku. Tento kodex nenahrazuje kodexy chování a etická
pravidla národních federací, je však navržen tak, aby je posiloval.
Chování všech členů národních i mezinárodních hnutí v gymnastických činnostech musí být v souladu
s pravidly stanovenými Mezinárodním olympijským výborem, FIG a národními federacemi.
Následující dokument shrnuje principy etického kodexu FIG a poskytuje kodex chování, který musí
všichni gymnasté dodržovat.
Tyto dokumenty poskytují rámec pro vedení gymnastů při jejich počínání.

ČÁST 2:

DVA KLÍČOVÉ PRINCIPY Z ETICKÉHO KODEXU FIG

1. RESPEKT A LIDSKÁ DŮSTOJNOST
a) Respektování lidských práv a důstojnosti je základním požadavkem při všech činnostech v
gymnastických sportech na národní i mezinárodní úrovni.
b) Není povolena diskriminace jakéhokoli druhu, na bázi rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální
orientace, jazyka, náboženství, politického nebo jiného názoru, národního nebo sociálního
původu, majetku, narození, zdravotního postižení, fyzických vlastností a schopností atd.
c) Veškerý doping na jakékoli úrovni je zcela zakázán. Je třeba pečlivě dodržovat všechny body
obsažené v Antidopingovém kodexu FIG a olympijského hnutí, jakož i body Kodexu
zabraňující ovlivňování soutěží MOV.
d) Všechny formy vědomého násilí, které zahrnují sexuální obtěžování, sexuální zneužívání,
fyzické týrání, psychologické týrání a zanedbávání, nebudou tolerovány a budou
zveřejněny.

a)

b)

c)
d)

2. INTEGRITA
Členům FIG nebo jejich zástupcům není dovoleno, přímo ani nepřímo, požadovat, přijímat nebo
navrhovat jakýkoli druh odměny, provize, výhody, jakékoli neoficiální upřednostňování, pokud
jsou zapojeni do organizace a vedení oficiálních akcí nebo aktivit FIG.
Pouze symbolické dary (malé hodnoty), které odpovídají maximální hodnotě 100 CHF schválené
výkonným výborem FIG, mohou být nabídnuty nebo přijaty zástupci FIG (funkcionáři a
rozhodčími) jako gesta uznání nebo přátelství. Všechny ostatní dary musí být předány
organizaci, jejíž je jednotlivec členem. Jakýkoli dar v přímém nebo nepřímém vztahu k soutěži
nebo v jejím průběhu je přísně zakázán.
Pohostinnost nabízená členům FIG nebo jejich zástupcům nesmí překročit běžný standard
hostitelské země.
Během provádění svých činností se od členů FIG očekává, že projeví korektní chování a
vystupování, budou důsledně dodržovat Kodex chování FIG a budou deklarovat jakýkoli střet
zájmů mezi organizací, jejíž jsou členy, a všemi ostatními organizacemi, s nimiž má vztahy FIG.
Jakýkoli blízký příbuzný* se soutěžícím gymnastou nesmí tohoto gymnastu nebo jeho skupinu
(dvojici, společnou skladbu atd.) rozhodovat na jakékoli oficiální události FIG. Pokud by se
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takový konflikt měl nebo mohl objevit, musí být informován prezident FIG, aby bylo možné
přijmout vhodná opatření.
* Definice „blízkého příbuzného“ dle rozhodnutí ES:
Lidé, kteří jsou nebo byli oddáni nebo žijí v registrovaném partnerství nebo ve společné domácnosti s
gymnastou/gymnastkou.
Lidé, kteří jsou v přímém nebo vedlejším vztahu s gymnastkou narozením nebo sňatkem, včetně těchto osob: prarodič, rodič,
strýc, teta, bratr, sestra, dítě, vnuk, synovec a bratranec.

e) Zástupci FIG musí plnit své povinnosti svědomitě a pečlivě. Zdrží se jakýchkoli falešných
prohlášení a budou se chovat důstojně a s úctou. Prokazují poctivost ve všech sportovních
činnostech a rozhodnutích, která by mohla ovlivnit pověst FIG.
f) Členové orgánů FIG nesmí být spojeni s podniky nebo osobami, jejichž činnost je neslučitelná s
principy nebo pravidly FIG a jejích kodexů.
g) Členům FIG, funkcionářům, rozhodčím a účastníkům akcí FIG není dovoleno vyvíjet nepřiměřený
tlak nebo ovlivňovat hlasování nebo směr rozhodnutí učiněných FIG, a zejména se musí
vyvarovat jakékoli spolupráce za účelem ovlivňování práce a hodnocení rozhodčích.

ČÁST 3:

KODEX CHOVÁNÍ FIG

Obecné zásady pro sportovce, trenéry a funkcionáře
Kodex chování zahrnuje standardy chování očekávané od všech členů a poskytuje soubor pokynů, u
nichž bylo na základě výzkumu a zkušeností prokázáno, že spolehlivě vedou k požadovanému výsledku.
Samotná tato pravidla nemohou podporovat etické chování ve sportu. Tato situace nastane pouze
pokud se samotní členové osobně zaváží k etickému chování.
Je důležité si uvědomit, že zatímco FIG může stanovit standardy chování, národní federace a její kluby
mají právní a / nebo morální odpovědnost za řešení chování, které uráží a porušuje normy komunity
nebo je v rozporu se zákonem. Chování, které může být považováno za nezákonné, by mělo být
nahlášeno policii.
Níže jsou uvedeny klíčové zásady chování a přijatelné chování, které se vztahují na sportovce, trenéry
a funkcionáře.
V části 3 tohoto dokumentu jsou uvedeny obecné zásady, které platí pro všechny.
Specifické standardy chování pro sportovce (část 4), trenéry (část 5), rozhodčí a funkcionáře (část 6) se
řídí těmito obecnými zásadami.

A.
-

-

Zásady integrity a respektu
Udržovat a zvyšovat důstojnost a sebeúctu druhých projevem úcty k druhým, a to vždy, bez
ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, náboženství, politický nebo jiný
názor, národní nebo sociální původ, majetek, narození, postižení, fyzické vlastnosti a atletické
schopnosti atd.
Jednat čestně a objektivně a přijmout odpovědnost za přijatá rozhodnutí a jednání.
Důsledně podporovat pozitivní aspekty sportu, jako je fair play, a udržovat stejné hodnoty
sportovního chování na sportovišti i mimo něj.
Přijmout důstojně úspěch i neúspěch, vítězství i porážku.
Zajistit, aby rozhodnutí a vystupování přispívaly k vytvoření prostředí bez obtěžování.
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-

Zdržet se jakéhokoli chování a jazyka, který představuje obtěžování nebo fyzické týrání, je
urážlivé, rasistické, sexistické, nežádoucí, ponižující nebo škodlivé.
Prosazovat hodnoty čistého sportu bez dopingu a nikdy neobhajovat nebo neospravedlňovat
užívání nelegálních drog nebo jiných zakázaných látek nebo metod zvyšujících výkonnost.
Nikdy se neúčastnit nebo obhajovat praktiky, které jsou v rozporu se zákony státu.
Vznést námitky proti urážlivému, šikanujícímu nebo vyhrožujícímu vyjadřování nebo chování a
takové chování nahlásit.
Nebrat úplatky, nesázet, nepokoušet se o manipulaci s výsledky nebo účastnit se na jakékoli
jiné formě korupce v jakékoli gymnastické činnosti.

B.
-

Individuální odpovědnost
Vždy prosazovat a dodržovat zásady a pravidla vlastního klubu, národní federace nebo
mezinárodní federace.
Respektovat důvěrnost informací mezi sportovci a trenéry, trenéry a funkcionáři, trenéry a
rodiči nebo úřady.
Být připraven a vždy přicházet včas na gymnastické aktivity.
Spolupracovat spravedlivě a nestranně v rámci situace klubu nebo národního týmu, porozumět
konkrétním rolím a úkolům všech členů a pravidlům a předpisům, kterými se tato činnost řídí.
Dodržovat pravidla a předpisy klubu a národní federace.
Zdržet se nadměrného kouření a konzumace alkoholu při účasti na oficiálních akcích.

Jednotlivci
-

C.
-

Nikdy nezneužívat vztah důvěry, mocenské pozice a vlivu, který má trenér nebo funkcionář.
Vyhnout se situacím, kdy jsou jednotlivci sami, nebo bez dozoru s nezletilou osobou.
Při cestování na gymnastické akce vždy dodržovat protokol a pravidla pro přepravu a ubytování
stanovené příslušnými orgány.
Chovat se jako vzor a demonstrovat konzistentní standardy chování.
Otevřeně a veřejně komunikovat s mladšími gymnastkami/gymnasty a neposílat soukromé
zprávy nezletilým.

Komunikace
Zajistit, aby všechna prohlášení a jiné formy komunikace o ostatních byly věcné, ne úmyslně
škodlivé, včetně všech forem sociálních médií.
Zajistit, aby sportovci, trenéři, funkcionáři a další byli náležitě informováni a měli přesné
informace pro svá rozhodnutí.
Zajistit, aby všechny sportovní e-maily, texty, zprávy a příspěvky byly transparentní,
profesionální a týkaly se pouze gymnastických aktivit nebo událostí.
Neprodleně hlásit jakékoli obavy ze zneužití nebo zanedbání členů příslušným orgánům v
souladu s příslušnými bezpečnostními politikami a postupy a zajistit přijetí opatření.
Zdržet se veřejné negativní kritiky dobrovolníků, trenérů, funkcionářů a dalších osob
zapojených do gymnastické činnosti. Potíže nebo obavy oznamovat náležitým způsobem.
Při poskytování zpětné vazby každému členovi gymnastického hnutí být upřímný, ale pozitivní
a aplikovat věcný a konstruktivní přístup, který umožňuje zpětnou vazbu.
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-

Udržet emoce pod kontrolou a udržet vyrovnanost a používat přiměřený jazyk.

ČÁST 4: SPECIFICKÉ ZÁSADY PRO SPORTOVCE
-

-

-

Pochopit a dodržovat všechna příslušná pravidla a předpisy stanovené pro gymnastické sporty.
Řídit se vzájemně dohodnutým tréninkovým plánem, který je slučitelný se vzděláváním,
kariérou a rodinným životem.
Zdržet se užívání alkoholu, nelegálních látek a drog zvyšujících výkonnost a dodržovat všechna
pravidla a předpisy pro testování drog, jak je řádně provádí MOV, WADA, FIG, NOV nebo
národní federace.
Striktně udržovat vhodné, profesionální vztahy s trenéry nebo jinými funkcionáři.
Vědomě se snažit podnítit rodiče, trenéry a funkcionáře, aby se neobávali vyjádřit znepokojení
a obavy.
Komunikovat s ostatními s úctou a profesionálně a nezneužívat sociální média způsobem, který
je pro jednotlivce škodlivý nebo by mohl zneužít tento sport.
Hlásit jakéhokoli zranění nebo nehodu trenérovi, příslušnému personálu a rodičům, aby bylo
možné stanovit správnou léčbu. Je důležité spolupracovat s manažery týmů, lékaři,
fyzioterapeuty, vědci ve sportu a sdělovat nezbytné informace řídícím orgánům sportu.
Hlásit jakékoli podezření ze zneužití sportovců trenéry nebo jinými osobami zapojenými do
sportu příslušným ochranným orgánům a přijmout vhodná následná opatření.
S úctou přijímat rozhodnutí funkcionářů nebo rozhodčích na gymnastických akcích. Stížnosti,
rozdíly v názorech nebo konflikty by měly být řešeny vhodnými kanály.
V případě potřeby poskytovat přesné osobní informace příslušným orgánům.

ČÁST 5: SPECIFICKÉ ZÁSADY PRO TRENÉRY
-

-

Pochopit a dodržovat všechna příslušná pravidla a předpisy stanovené pro gymnastické sporty.
Klást na první místo aktuální a dlouhodobé zdraví, bezpečnost a prospěch členů.
Snižovat riziko zranění účastníků a maximalizovat jejich celostní rozvoj.
Zajistit, aby se každý gymnasta/tka řídil dobře naplánovaným tréninkem, který odpovídá jeho
věku a úrovni schopností a který byl komunikován rodičům nebo opatrovníkům.
Striktně dodržovat vhodné a profesionální hranice vztahů s rodiči, sportovci a / nebo
funkcionáři.
Aktivně naslouchat obavám vyjádřeným sportovci a snažit se nalézt vhodná opatření k řešení
problémů.
Prokázat profesionalitu a povinnost řádné péče poskytováním kvalitních služeb a odborných
znalostí a nepodávat zkreslené informace týkající se odborné kvalifikace a trenérských
zkušeností.
Zajistit a stanovit bezpečné podmínky pro trénink.
Plnit povinnost péče o sportovce včetně zvládání úrazů a návratu k tréninku.
Zajistit, aby jakýkoli fyzický kontakt s jiným sportovcem odpovídal situaci a byl nezbytný pro
rozvoj dovedností a / nebo bezpečnost sportovců.
Pomáhat každému sportovci dosáhnout jeho potenciálu s přihlédnutím k jeho talentu, fázi
sportovního vývoje a stanoveným cílům.
Přistupovat ke každému sportovci jako k jednotlivci a připravit ho na úspěch.
Získat a udržovat příslušnou kvalifikaci a držet krok s nejnovějšími tréninkovými metodami a
postupy.
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-

Nikdy nekompromitovat sportovce prosazováním opatření, která jsou v rozporu s jakýmikoli
pravidly soutěže, aby získali nespravedlivou výhodu.
Podporovat příležitosti pro přechod do jiných aspektů sportu po ukončení závodní kariéry.

ČÁST 6: SPECIFICKÉ ZÁSADY PRO ROZHODČÍ A FUNKCIONÁŘE
-

Pochopit a dodržovat všechna příslušná pravidla a předpisy stanovené pro gymnastické sporty.
Vždy především prosazovat povinnost péče o sportovce.
Být připraven/a na funkci, která je jim přiřazena, nosit vhodný oděv a vykonávat všechny
povinnosti profesionálně, kompetentně, zdvořile, efektivně a dochvilně.
Prokázat absolutní spravedlnost, nestrannost a důslednost ve všech situacích rozhodování.
Pracovat v duchu spolupráce s ostatními funkcionáři a organizátory akcí a vyhovět jakýmkoli
dalším zvláštním požadavkům.
Na požádání a ve vhodnou dobu poskytnout konstruktivním způsobem vstup a zpětnou vazbu.
Vždy včas odesílat zprávy a hodnocení.

ČÁST 7: PŘÍSAHY ROZHODČÍCH, SPORTOVCŮ A TRENÉRŮ
Přísaha rozhodčích
« Za všechny rozhodčí a funkcionáře slibuji, že budeme na tomto mistrovstvích světa (nebo na
jakýchkoli jiných oficiálních akcích FIG) působit zcela nestranně, při respektování a dodržování pravidel,
kterými se řídíme, v pravém sportovním duchu ».
Přísaha sportovců
"Za všechny gymnastky slibuji, že se zúčastníme tohoto mistrovství světa, budeme respektovat a
dodržovat pravidla, zavazujeme se ke sportu bez dopingu a bez drog, v pravém sportovním duchu, pro
slávu sportu a čest gymnastů. “
Přísaha trenérů
"Za všechny trenéry a další členy doprovodu sportovců slibuji, že se zavazujeme, že zajistíme, aby duch
sportovního ducha a etiky byl dodržován a podporován v souladu se základními principy olympismu."
Zavazujeme se vzdělávat gymnastky, aby dodržovaly fair play a sport bez drog a respektovaly všechna
pravidla FIG, která se vztahují k mistrovství světa. “

Kodex chování byl schválen Výkonným výborem v prosinci 2018 a vstupuje v platnost 1. ledna 2019.
Lausanne, prosinec 2018
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