Antidopingas jaunimo ir
masiniame futbole
Etikos kodeksas
Dopingas apibrėžiamas kaip draudžiamų medžiagų
ir/arba metodų naudojimas siekiant pagerinti ar
palaikyti fizinę veiklą
Dopingas futbolo yra draudžiamas

www.keepfootballclean.eu
#keepfootballclean

Etikos kodeksas
Šis kodeksas skirtas visiems futbolo mėgėjams:
žaidėjams, treneriams ir vadybininkams.
Šiuo kodeksu siekiama paskatinti visus futbolo mėgėjus
turėti bendrą supratimą apie dopingo medžiagų
vartojimą ir poziciją šiuo klausimu.
Visi žaidėjai, treneriai, vadybininkai ir kiti mėgėjai turi
teisę į sąžiningą žaidimą ir švarią konkurenciją.

Futbolo žaidėjai mėgėjai
•

•
•
•
•

Žinokite, kad dopingo medžiagų ar dopingo
metodų naudojimas siekiant pagerinti savo veiklą
yra neetiškas bei prieštarauja sportinės dvasios
principams.
Suvokite, kad dopingas yra pavojingas jūsų fizinei ir
psichinei sveikatai.
Žinokite, kad dopingo vartojimas yra būdas sukčiauti,
o tai prieštarauja sąžiningo žaidimo taisyklėms.
Atsisakykite bendradarbiauti su vadybininkais,
treneriais ar žaidėjais, kurie propaguoja draudžiamų
medžiagų vartojimą.
Jei įtariate dopingo vartojimą, praneškite apie tai
patikimam asmeniui.

Prisidėti prie švaraus ir skaidraus futbolo populiarinimo
žaidėjai gali laikydamiesi šių elgesio normų, taip pat
dalindamiesi jomis su kitais.

Futbolo treneriai mėgėjai
•
•
•

Žinokite etines, teisines bei draudžiamų medžiagų
vartojimo pasekmes sveikatai.
Išsamiai susipažinkite su visais nacionaliniais ar
kitais įstatymais, reglamentais bei praktika, kurie
taikomi jums ir žaidėjams, kuriuos palaikote.
Būkite sektinas pavyzdys žaidėjams bei ugdykite
pozityvias vertybes atmesdami bet kokios
formos dopingo medžiagų vartojimą.

•
•
•

Padėkite žaidėjams pozityviai galvoti apie save, savo
kūną ir sportinę formą nevartojant dopingo
medžiagų.
Niekada nespauskite žaidėjų siekti
neįgyvendinamų tikslų, kas paskatintų juos
susimąstyti apie dopingo medžiagų vartojimą.
Praneškite apie bet kokį įtariamą antidopingo
taisyklių pažeidimą ar bet kokį veiksmą, galintį
pakenkti kovai su dopingu futbole.

Treneriai prisidėti prie švaraus ir skaidraus futbolo
populiarinimo gali laikydamiesi šio etikos kodekso ir
dalindamiesi juo su kitais treneriais bei žaidėjais.

Jaunimo ir masinio futbolo
organizacijos
•

•

•
•

•

Skatinkite ir palaikykite aplinką be dopingo
organizuodami apmokymus žaidėjams, treneriams ir
organizacijos vadovams, įskaitant informacijos apie
šį etikos kodeksą dalijimąsi visoje organizacijoje.
Įgyvendinkite sąlygą, kad norint tapti klubo nariu turi
būti laikomąsi principo, jog dopingo praktika nėra
leidžiama jokiu lygmeniu ar bet kurioje organizacijos
veikloje.
Praneškite apie bet kokį įtariamą antidopingo taisyklių
pažeidimą ar bet kokį veiksmą, galintį pakenkti kovai
su dopingu.
Siekdami koordinuoti veiksmus, kuriais norima
sumažinti dopingo vartojimą, bendradarbiaukite su
Lietuvos futbolo federacija ir Lietuvos antidopingo
agentūra.
Suteikite prieigą prie patvirtintos mokomosios
medžiagos klubo žaidėjams, treneriams ir
pagalbiniam personalui.

Prisidėti prie švaraus ir skaidraus futbolo populiarinimo
organizacijos gali laikydamosios šio etikos kodekso ir juo
dalindamosios su kitom įstaigom.
Šis etikos kodeksas sukurtas bendradarbiaujant Europos
Sąjungai, UEFA ir projekto „Antidopingas futbole“
partneriams.

GERBKIME FUTBOLĄ!
Gerbkime save
Gerbkime sveikatą
Gerbkime varžovus
Gerbkime žaidimą
Gerbkime taisykles
#RESPECT
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