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Lisa 2 – FISA eetikakoodeks 

 

Määrustik FISA põhikirja 57. artikli juurde - FISA eetikakoodeks 

 

1. Preambul 

 

FISA vastutab ülemaailmselt sõudespordi usaldusväärsuse kaitsmise eest. FISA püüab kaitsta 

sõudesporti ebaseaduslike, ebamoraalsete või ebaeetiliste meetodite ja tavade eest, mis võivad seda 

negatiivselt mõjutada ja selle mainet kahjustada. Käesolev koodeks defineerib kõige olulisemad 

käitumis- ja tegutsemisstandardid nii FISA sees kui ka kolmandate osapoolte puhul. 

 

Käesoleva koodeksiga seotud isikute käitumine peab näitama, et nad toetavad FISA põhimõtteid ja 

eesmärke igal viisil ning hoiduvad kõigest, mis võib neid põhimõtteid ja eesmärke kahjustada. Nad 

peavad austama oma pühendumust FISAle ja selle liikmetele ning esindama neid ja käituma nende 

suhtes ausalt, õiglaselt, lugupidavalt ja viisakalt. 

 

2. Osapooled 

 

Käesolev koodeks kehtib kõigile osapooltele, kes ajavad FISA asju, on FISA liikmed või osalevad selle 

tegevustes, sealhulgas osapooled, kes: 

 

• osalevad FISA üritusel; 

• on võistkonna, klubi, riikliku sõudeliidu või tunnustatud konföderatsiooni ametiisikud (treener, 

võistkonna mänedžer, esindaja vms); 

• täidavad rahvusvahelise kohtuniku (või sarnast) rolli; 

• organiseerivad FISA võistlusi või osalevad nendel vastavalt põhikirjale ja võistlusreeglitele; 

• osalevad FISAs, selle nõukogus, täitevkomitees, komisjonis, komitees, töörühmas või juhatuses; 

• on seotud FISAga muul moel ja/või osalevad selle tegevuses. 

 

3. Koodeksi rakendamine 

 

3.1 FISA täitevkomitee määrab eetikakomitee, mis koosneb kolmest inimesest: kaks FISAga mitteseotud 

inimest ja üks FISA täitevkomitee liige. Eetikakomitee liikmete nimed avaldatakse igal aastal. 

3.2 FISA eetikakomitee tegeleb käesoleva koodeksiga seotud kaebustega kas üldiselt või seoses mõne 

kindla teemaga. 

3.3 Igaüks, kaasa arvatud FISA täitevkomitee, võib esitada käesoleva määrusega seotud kaebuse 

kirjalikult FISA presidendile, kes suunab selle edasi eetikakomiteele, lisades oma soovi järgi 

kommentaare. 

3.4 Tegeledes kaebustega, mis ei ole seotud käesoleva koodeksiga, rakendab eetikakomitee juhtnööre, 

mis on sätestatud põhikirja 62. artiklis. 

3.5 Käesolevat koodeksit kohaldatakse igale teguviisile, millele on viidatud paragrahvides 5-10, mis 

toimub pärast käesoleva määrustiku vastuvõtmist. Eetikakomitee on kohustatud otsustama, kas 

viidatud teguviis vastab käesoleva määrustiku artiklitele 5-10. 

3.6 Apellatsiooni eetikakomitee käesoleva koodeksiga seotud otsuse peale võib esitada ainult Spordi 

Arbitraažikohtule (vastavalt FISA põhikirja 64. ja 65. artiklile).  
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4. Sanktsioonid 

4.1 Iga otsuse puhul, mis väidab, et on toimunud käesoleva koodeksi rikkumine, võib eetikakomitee 

määrata põhikirja 63. artiklis kehtestatud karistuse, kaasa arvatud karistuse ulatuse, kestuse ja selle 

geograafilise piirkonna. Karistuse võib määrata, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi tegureid, 

kaasa arvatud rikkuja abi- ja koostöövalmidust, motiivi, asjaolusid ja rikkuja süü suurust, aga ka 

rikkumiste kordumist ja hulka. 

4.2 Eetikakomitee võib rakendada teisi põhikirja 63. artikli sätteid, mis puudutavad karistuse peatamist 

või trahvi maksmise nõudmist. 

4.3 Eetikakomitee võib vastava juhtumi puhul teavitada õiguskaitseasutusi. 

5. Asjakohane käitumine 

5.1 Koodeksi osapooled on kohustatud austama nii kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi kui ka FISA 

põhikirja, reegleid, määrustikke ja ürituste eeskirju. 

5.2 Koodeksi osapooled käituvad eetiliselt ja väärikalt, ausalt ja usaldusväärselt. 

5.3 Koodeksi osapooled ei tohi kuritarvitada oma positsiooni ega kasutada seda eraviisilise, isikliku, 

ärilise või muu eelise või kasu saamiseks. 

5.4 Koodeksi osapooled peavad kõikide FISAga seotud asjaajamiste puhul ja FISA tegevustes osalemisel 

olema neutraalsed, usaldusväärsed ning käituma viisil, mis sobib nende rolliga. 

5.5 Koodeksi osapooled peavad konfidentsiaalset informatsiooni ka konfidentsiaalselt käsitlema. 

Konfidentsiaalsuskohustus kehtib ka siis, kui vastav suhe, mis muudab isiku käesoleva koodeksi 

osapooleks, on lõppenud. 

5.6 Koodeksi osapooled ei tohi pakkuda, lubada, anda ega aktsepteerida isiklikku põhjendamatut rahalist 

või muud kasu selleks, et saavutada või säilitada äritegevust või muud sobimatut eelist FISAga seotud 

või mitteseotud isikule. Sellised tegevused on keelatud sõltumata sellest, kas neid tehti otseselt või 

kaudselt läbi vahendajate ja/või seotud osapoolte või koos nendega. Koodeksi osapooled ei tohi 

pakkuda, lubada, anda ega aktsepteerida ühtegi põhjendamatut rahalist või muud kasu selleks, et teha 

midagi, mis on vastuolus nende töökohustustega, või jätta tegemata midagi, mis on seotud nende 

ametlike tegevuste või otsustamisõigusega. 

5.7 Koodeksi osapooled ei tohi FISA vahendeid ebaseaduslikult omandada ega kuritarvitada sõltumata 

sellest, kas seda tehti otseselt või kaudselt läbi vahendajate ja/või seotud osapoolte või koos nendega. 

5.8 Koodeksi osapooled ei tohi ametikohustuste täitmisel tehingute läbirääkimise eest nõustuda 

vahendustasuga või lubada seda endale, vahendajatele või seotud osapooltele. 

6. Avalikustamise kohustus 

6.1 Koodeksi osapooled peavad teatama igast potentsiaalsest käesoleva koodeksi rikkumisest kohe FISA 

täitevkomiteele. 

6.2 Koodeksi osapooled peavad aitama kaasa juhtumi üksikasjade või võimalike rikkumiste 

väljaselgitamisele ning andma eetikakomitee poolt nõutud tõestusmaterjali. 

7. Huvide konflikt 
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7.1 Koodeksi osapooled ja need, kes kandideerivad FISA või muu olulise ametiorgani liikmeks, peavad 

avaldama FISAle või vastavale ametiorganile oma isikliku kasu huvid, mis võivad potentsiaalselt olla 

seotud nende tegevuste või oodatavate tegevustega. 

7.2 Huvide konflikt tekib, kui koodeksi osapooltel on või tunduvad olevat isikliku kasu huvid, mis 

vähendavad või võivad vähendada nende võimet täita oma töökohustusi usaldusväärselt iseseisval, 

ausal ja korrektsel viisil. Isikliku kasu huvid hõlmavad iga võimalikku kasu osapooltele, nende 

perekonnale, sugulastele, sõpradele ja tuttavatele. Juhtumite puhul, mis nõuavad täpsemat selgitamist, 

viidatakse IOC eetikakoodeksi osale, mille pealkiri on „Reeglid huvide konflikti kohta, mis mõjutavad 

olümpiamängude osapoolte käitumist“. 

8. Kingitused ja muu kasu 

8.1 Koodeksi osapooled võivad FISAga seotud tehingute või tegevuste puhul pakkuda või võtta vastu 

kingitusi või muud kasu, kui: 

i. sellel on sümboolne või triviaalne väärtus, mis välistab mõju ametlikele kohustustele või 

otsustamisõigusele; 

ii. see ei tekita põhjendamatut rahalist või muud kasu; 

iii. see ei tekita huvide konflikti. 

Kingitused ja muu kasu, mis ei vasta eelnevalt loetletud tingimustele, on keelatud. 

8.2 Kahtluste korral ei tohi kingitusi pakkuda ega vastu võtta.  

8.3 Koodeksi osapooled ei tohi pakkuda ühelegi FISAga seotud inimesele ega võtta temalt vastu raha ega 

muud hüvitist kulutuste eest, mis pole seotud ametliku tegevusega. 

8.4 FISA ei tohi koodeksi osapooltele hüvitada kulutusi, mis on seotud perekonnaliikmete või 

kaaslastega, välja arvatud juhul, kui see on FISA täitevkomitee poolt selgesõnaliselt lubatud. Kõik 

sellised load on dokumenteeritud. 

9. Diskrimineerimine ja ahistamine 

9.1 Koodeksi osapooled ei tohi solvata riigi, eraisiku ega inimrühma eneseväärikust või usaldusväärsust 

põlguse ega diskrimineerivate sõnade ja tegudega, mis käivad rassi, oskuste, nahavärvi, etniliste 

tunnuste, rahvusliku või sotsiaalse päritolu, soo, keele, usu, poliitilise või muu veendumuse, rahalise 

olukorra, sünni või muu staatuse, seksuaalse orientatsiooni või muu põhjuse kohta. 

9.2 Ahistamine on keelatud. Ahistamist defineeritakse süstemaatilise, vaenuliku ja korduva tegevusena, 

mis kestab märkimisväärse ajaperioodi ja mille eesmärgiks on isoleerida või eemaldada üksikisik või 

grupp ja mõjutada isiku või grupi väärikust. 

9.3 Seksuaalne ahistamine on keelatud. Seksuaalset ahistamist defineeritakse soovimatu seksuaalse 

tegevusena, mis pole lubatud ega õhutatud. Hinnang põhineb sellel, kas mõistlik inimene arvaks, et 

teguviis on soovimatu ja ründav. Keelatud on ka ähvardused ja sundimine. 

10. FISA ressursid ja rahandus 

10.1 FISA ressursse võib kasutada ainult FISA eesmärkide täitmiseks.  

10.2 FISA ressursid, mis on jaotatud koodeksi osapooltele, registreeritakse nende kontodel, mis 

säilitatakse vastavalt üldiselt aktsepteeritud raamatupidamistavaga. FISA võib sellise rahastamise või 
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jagamise puhul nõuda tingimusena nende kontode auditeerimist sõltumatu audiitori poolt. 

10.3 Juhtumite puhul, kui FISA annab osapooltele rahalist toetust, peab vastavate FISA ressursside 

kasutamine olema kontodel selgelt näidatud. 

10.4 Koodeksi osapooled tunnustavad ringhäälinguorganisatsioonide, sponsorite, koostööpartnerite ja 

teiste sõudmise toetajate olulist panust sõudmise arenguks ja mõjukuse tugevdamiseks üle maailma. 

Selline toetus peab vastama spordi reeglitele ning FISA põhikirja ja käesoleva koodeksi põhimõtetele. 

See ei või sekkuda sõudmisega seotud asutuste töösse. Sõudmisvõistluste korraldamine kuulub FISA, 

riiklike liitude ja teiste iseseisvate FISA poolt tunnustatud organisatsioonide ainupädevusse. 


