HOOAJA 2020 – 2021 EESTI KÄSIPALLILIIDU VÕISTLUSTEL OSALEMISE KÄITUMISJUHISTE KOKKULEPE
Hooaja 2020 -2021 Eesti Käsipalliliidu (EKL) võistlustel osalemise käitumisjuhiste kokkulepe (edaspidi
võistlustel osalemise kokkulepe) kohaldatakse kõigi klubide, klubide juhatuse liikmete, klubide
tegevpersonali, klubide mängijate ja nendega seotud isikutega (kõik viis rühma edaspidi klubide)
suhtes kõigi võistluste ja tegevuste, sealhulgas korraldamise kohta, osalemine mis tahes tegevuses,
samuti administratiivne käitlemine või toimingud.
Osalemine võistlustel
1. Klubid tegutsevad ja võistlevad kõigil võistlustel ja üritustel ausalt, järgides reegleid ning
õigluse ja sportliku käitumise vaimu. Võistluse eesmärk on anda endast parima, näidates üles
ausust, austust ja sportlikkust.
2. Klubid ilmutavad viisakust ja lugupidamist vastasvõistkonna, EKL ametlike isikute (kelleks on
kohtunikud, vaatlejad ja muud võistlust korraldavad või korraldusega seotud isikud), aga ka
EKL partnerite suhtes.
3. Klubid võtavad kasutusele nende nõuete tagamiseks kõik vajalikud personali- ja
organisatsioonilised meetmed.
Nõuetekohane käitumine
4. Klubid on kohustatud tagama, et kõiki asjaosalisi, eriti EKL ametlikke isikuid, koheldakse
võimalikult erapooletult ja et nad ei puutu alusetute kontaktidena kokku ühegi ohustava
olukorraga.
5. Igasugune suuline ja mitteverbaalne suhtlus, mis võib mõjutada EKL ametlikku isikut seoses
võistluste või EKL üritusetega, on selle koodeksi rikkumine.
6. Sõltuvalt rikkumise tõsidusest võib EKL distsiplinaarkomisjon rakendada kohaseid hoiatusi,
karistusi rikkumise sooritanud osapoolele ja karistada klubi kui juriidilist isikut.
7. Võistlustel osalemise kokkuleppe rikkumised ning õigluse ja spordi aluspõhimõtetega
vastuolus olevad võrreldavad toimingud võivad peatada klubi võistlustel osalemise vastavalt
kehtivatele EKL põhikirjale ja reeglitele.
Deklaratsioon
8. Allakirjutanud klubi kinnitab, et osaleb EKL võistlustel ja muudel üritustel korrektsel, õiglasel
ja sportlikul viisil ning garanteerib, et see ei mõjuta ühtegi võistlust, EKL ametnikku isikut ega
ühtegi muud EKL nimel töötavat isikut lubamatul viisil või prooviga manipuleerida mis tahes
tulemusega. See hõlmab lubamatut mõju, kingitusi, manipuleerimispakkumiste proovimist ja
vastuvõtmist ja / või vastavaid katseid seoses teatud kihlvedude või loterii saavutustega.
9. Allkirjastav klubi tunnistab allpool oleva allkirjaga, et võistlustel osalemise kokkulepet ja
aktsepteerib sellega seotud rikkumiste eest saadud karistusi. Lisaks kinnitab ta, et edastab
kehtiva võistlustel osalemise kokkuleppe kõigile osapooltele, kes puutuvad kokku EKL
ametnike isikute või muude EKL nimel tööl olevate isikutega.
10. Võistlustel osalemise kokkuleppe allkirjastamine on asjaomase klubi EKL võistlustel ja
üritustel osalemise põhitingimus.
Klubi nimi:
Klubi B-kaardil oleva isiku nimi ja allkiri:
Kuupäev:

