FEDERATA ATLETIKE E KOSOVËS
KOSOVO ATHLETIC FEDERATION
Web page: www.fakosova.org

e-mail: kos@mf.iaaf.org

Bordi i Federatës Atletike të Kosovës, në bazë të nenit 16 të Statutit të FAK-ut, në mbledhjen
e tij të datës 16.01.2016 ka aprovuar:
KODIN ETIK TË SJELLJES SË ATLETËVE, ZYRTARËVE SPORTIV DHE ZYRTARËVE TË FEDERATËS
ATLETIKE TË KOSOVËS
1. Të gjithë atletët, trajnerët, gjyqtarët, prindërit dhe spektatorët do ti trajtoj me dinjitet dhe
respekt. Me ta do të komunikoj me mirësjellje dhe me respekt.
2. Nuk do të tallem, përdori gjeste të turpshme apo festime atraktive (të shtuara) të cilat i
poshtërojnë (fyejnë) sportistët e tjerë.
3. Nuk do të provokoj kundërshtarët, gjyqtarët dhe tifozët.
4. Para të gjithë pjesëmarrësve të ngjarjes sportive do të veproj sipas rregullave të lojës së
ndershme (fair play) dhe respektit, pavarësisht përkatësisë së tyre gjinore, etnike, racës,
fesë ose orientimit seksual.
5. Do të respektoj tiparet e klubit për të cilin jam regjistruar dhe veproj, apo simbolet
kombëtare (himnin, stemën dhe flamurin) kur marrë pjesë për ekipin kombëtar në vend
dhe jashtë vendit.
6. Para, gjatë dhe pas garës në të cilën jam ftuar të marrë pjesë si anëtar i ekipit kombëtar,
ekipit olimpik apo përzgjedhjes së studentëve do të vesh vetëm pajisjet sportive që më
janë dhënë për atë garë.
7. Në konferencë për media unë do të vij në pajisje të sponsorit-ve, e jo të firmës
konkurruese, varësisht kush e organizon konferencën (klubi, Federata Atletike e Kosovës
apo Komitetit Olimpik i Kosovës).
8. Në çdo seancë stërvitore, mbledhje, garë dhe konferencë për media do të vijë në kohë,
ndërsa vonesa ime, ose dështim do të justifikohet vetëm në rast të sëmundjes apo
arsyeve të tjera të vlefshme.
9. Do të shmang konsumimin e duhanit, pijeve alkoolike dhe të gjitha substanca stimuluese
të ndaluara.
10. Nuk do të blej dhe përdori të ashtuquajturat droga të buta dhe stimulues ose substanca
doping për të përmirësuar performancën dhe për të arritur rezultate më të mira në sport.
11. Do të bashkëpunoj me stafin mjekësor në mënyrë që të mbrojë shëndetin tim.
12. Do të garoj vetëm në përputhje me rregullat sportive të vendosura nga IAAF dhe të cilat i
aplikon Federata Atletike e Kosovës.
13. Do të mbrojë integritetin e garës dhe nuk do të marrë pjesë në "rezultatet e
manipuluara".
14. Gjatë përgatitjes ose garës nuk do të shkatërrojë pasurinë e të tjerëve.
15. Do të jap krejt prej vetës që të garoj sa më sigurt, në mënyrë që të mos dëmtojë veten
ose atletët e tjerë.
16. Me nënshkrimin në formularin e aplikimit për regjistrim në klubin atletik amë e kam
pranuar detyrimin për të respektuar të gjitha aktet normative të Federatës Atletike të
Kosovës.
17. Si atlet, punëtor sportiv dhe person zyrtar do të veprojë në të gjitha çështjet sipas
rregulloreve dhe propozicioneve të garave atletike.
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