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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) Настоящият Етичен кодекс урежда възможностите за
предприемане на действия срещу всяко лице, което умишлено или поради
небрежност:
1. нарушава правилата и регламентите, свързани със спорта биатлон;
2. уронва престижа и репутацията на спорта биатлон в Р България и/или
на международно ниво;
3. уронва престижа и репутацията на Българската федерация по биатлон
на местно и/или на международно ниво,
4. с действия или бездействия се възползва неправомерно от материални
придобивки, за сметка на останалите членове на БФ Биатлон;
5. чрез изказвания или по друг начин оспорват легитимността на
Българската Федерация по биатлон;
6. нарушава предписанията за честни състезания.
(2) Етичният кодекс е задължителен за всички спортни клубове-членове на
БФ Биатлон, всички състезатели /включително техните придружаващи лица/,
треньори, съдии, организатори и всички други лица, участващи в състезания
или други мероприятия, организирани от БФ Биатлон и/или регистрирани в
Международния съюз по биатлон.
(3) Етичният кодекс се прилага и при нарушения, допуснати от български
състезатели на състезания в чужбина, когато БФ Биатлон е по някакъв начин
ангажирана с участието им в съответното състезание /включително, но не само,
изпращане на отбор или състезател от негово име, финансово подпомагане на
отбори или състезатели, оказване на съдействие пред български
административни
органи,
чужди
дипломатически
или
консулски
представителства или чужди федерации и организатори на състезания по
биатлон.
(4) След приемането на настоящия Етичен кодекс от Управителния съвет
на БФ Биатлон, той се публикува на интернет-страницата на БФ Биатлон и е
задължителен за всички членове на БФ Биатлон.
Чл. 2 (1) Концепцията на спорта биатлон се основава на презумпцията, че
всички състезатели и други участници в състезанията, в това число,
придружаващи лица, треньори, съдии, организатори и всички други лица,
участващи в състезания, или други мероприятия, организирани от БФ Биатлон
съблюдават и спазват съществуващите правила и регламенти за провеждане на
състезанията и придават особено голямо значение на честната игра и доброто
спортсменство. Участниците в дейността на БФ Биатлон са длъжни да се
отнасят към официалните длъжностни лица на БФБ, състезателите, техните
родители и фенове по начин, който не накърнява достойнството им, не
нарушава правата им и не ги дискриминира.

Състезателите и всички други участници в спортно-състезателния процес
са длъжни да се ръководят от общоприетите морално-етични норми, в частност
тези за честни състезания и добро спортсменство при определяне на
поведението си.

НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС
Чл. 3 (1) Основните нарушения на Етичния кодекс са както следва:
ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ:
а) разпространяване на слухове преди, по време или след състезание,
както такива, които не са свързани с конкретно състезание, които са от
естество да се отразят на общата атмосфера на състезанието, на неговата
обществена оценка и на отделните участници и да породят съмнение в
спортсменския характер на състезанието, както и да повлияят негативно на
репутацията на спорта биатлон в обществото;
б) непристойно поведение спрямо участници, съдии, треньори,
състезатели, организатори, зрители, членове на ръководството на БФ Биатлон
като подвикване, нагрубяване, подигравка, заплаха и други подобни или
оспорване на съдийски решения не по установения ред;
в)употребата на алкохол, цигари и наркотични субстанции от малолетни,
непълнолетни и пълнолетни състезатели. При установяване на употреба се
уведомяват родителите им и същите се отстраняват от Учебно тренировъччен
процес и спортно състезателна дейност.
ЗА ТРЕНЬОРИ, ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ПРИДРУЖАВАЩИ
ЛИЦА:
а) работещите с малолетни – деца до 14 г., непълнолетни – юноши и
девойки до 18 г. и пълнолетни състезателите, са длъжни да изпълняват своите
функции като се ръководят от основните етични ценности и морални
принципи.
б) физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на
състезателите при работата с подрастващи и пълнолетни състезатели .
Поведение, насочено към агресия и стимулиращо агресия, е недопустимо.
в) намеса в работата на собствени и чужди състезатели, освен в случаите,
упоменати в Правилника за провеждане на състезания по биатлон на БФ
Биатлон и МСБ;
г) повлияване на резултатите от състезания посредством всякакви

действия или уговаряне;
д) неспазване на установения ред на стрелбищните комплекси за
съответното състезание, включително неспазване на забрани, наложени от
съдия и/или организатори на състезанието;
e) публична критика към Българска федерация по биатлон, други
треньори, длъжностни лица и ръководители, уронваща престижа на спорта и
федерацията, както и достойнството на засегнатите лица.
ЗА СЪДИИ:
а) неспазване на правилата на състезанието и на установения за
състезанието регламент и проява на некомпетентност при вземане на решения,
както по отношение на правилата на състезанието, така и по отношение на
правилата и системата на провеждане на състезанията, а така също и в случаите
на вземане на неправилни решения при контестации от страна на треньори и
състезатели;
б) толериране на отбор или състезател дори и тогава, когато не е налице
формално нарушение на регламента на състезанието или Правилника за
провеждане на състезания по биатлон на БФ Биатлон и МСБ;
в) неуведомяване в срок за всички промени /място, час, ден и т.н./, които в
хода на състезанието могат да се наложат по обективни причини;
е) прикриване на нарушения от страна на треньори, състезатели, съдии и
организатори, посочени в този Етичен кодекс;
ж) несъвместимо със съдийския авторитет поведение спрямо участници и
зрители;
з) излагане на престижа на БФ Биатлон и Република България в страната и
чужбина.
4. ЗА ОРГАНИЗАТОРИ:
а) неосигуряване на подходящи условия за провеждане на състезание,
място, време, съобразяване с транспортни условия, настаняване и т.н./;
б) неспазване на разумен срок за оповестяване на състезанието и
условията за участие;
в) подвеждане на участниците и съдиите по отношение на тези условия;
г) дискриминационно очертаване на кръга на възможните участници,
независимо от принципната свобода на организаторите да решават кого ще
поканят;
д) толериране на отбор или състезател;
е) излагане на престижа на БФ Биатлон и Република България при
организирането на международни състезания в страната

5. ЗА ВСИЧКИ
а) пушене в спортните обекти;
б) прекалена консумация на алкохол, която води до:
- явяване на работа след консумация на алкохол;
- влияние върху компетентността;
- компромиси относно сигурността на състезателите
6. ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА БФБ: ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:
а) вътрешна информация е всяка конкретна информация, която не е
публично огласена отнасяща се пряко или непряко до БФ Биатлон.
б) вътрешни лица са всички участници в БФ Биатлон, които имат достъп
до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до БФ Биатлон.
в) участниците в дейността на БФ Биатлон са длъжни да опазват данните
и личната информация на всички лица, станали им известни при или по повод
на изпълнение на служебните им задължения.
г) всички участници в дейността на БФ Биатлон не разпространяват и не
използват за лични интереси информация от конфиденционален характер за БФ
Биатлон.
д) участниците в дейността на БФ Биатлон, които имат достъп до лични
данни с оглед естеството на работата им, са длъжни да гарантират
неприкосновеността на предоставената им лична информация съгласно закона.
НАКАЗАНИЯ
Чл. 4. За нарушения на разпоредбите на Етичния кодекс могат да бъдат
наложени едно или повече от следните наказания:
а) обществено порицание ;
б) глоба от 200лв до 1500лв
в) предупреждение за изключване от БФ Биатлон;
г) отнемане на спортни, треньорски и съдийски звания и отличия;
д) временно отнемане на състезателни, треньорски, съдийски и
организаторски права за срок до 2 /две/ години;
е) изключване от БФ Биатлон
УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА
НАКАЗАНИЯТА
Чл. 5 (1) За установяване на нарушенията и предложения за налагане на
наказанията се произнася Управителния съвет на БФ Биатлон по предложение
на Дисциплинарната комисия.
(2) Жалба за допуснато нарушение може да направи всеки спортен клуб,

състезател, треньор, съдия, организатор и/или придружаващо лице срещу друг
състезател, треньор, съдия, организатор и/или придружаващо лице, ако е лично
засегнат и/или ако е в качеството си на родител/треньор на непълнолетен
състезател. Членовете на Управителния съвет могат да правят предложения за
наказания в общ интерес.
(3) Лицето, срещу което е подадена жалба, се уведомява за иницираната
наказателна процедура.
(4) В 14-дневен срок от получаване на съобщението по предходната алинея
лицето, срещу което е подадена жалба, има право да депозира пред
Дисциплинарната комисия писмените си обяснения.
(5) След изтичане на срока по предходната алинея Дисциплинарната
комисия може да вземе решение за налагане/отказ от налагане на наказание,
което се представя в Управителния съвет заедно с обясненията /в случай че има
такива/ на провинилото се лице.
(6) След като се запознае с решенията на Дисциплинарната комисия,
Управителният съвет приема решение за налагане/отказ от налагане на
наказание за всеки конкретен случай, което съобщава на засегнатите лица по
реда на чл.16 от ДП
(7) Наложените наказания влизат в сила и подлежат на изпълнение от
датата на решението на Управителния съвет.
(8) Решението

на Управителния съвет на БФ Биатлон се публикува на
интернет сайта на БФ Биатлон и подлежи на обжалване пред Общото събрание
на БФ Биатлон в едномесечен срок от публикуването.

Настоящият Етичен кодекс е приет от Управителния съвет на БФ
Биатлон на 28.12.2016г.

