Gedrags- en Ethische code voor JURYLEDEN
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INLEIDING

Alle clubs aangesloten bij Gymfed volgen haar richtlijnen en reglementen m.b.t. gezond en ethisch
sporten van Gymfed. Zij erkennen dat ze een verplichting hebben om zorg te dragen voor de integriteit
van hun leden. Zij stellen zich tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding aan alle leden te
geven zodat vragen en problemen aangepakt worden. Gymfed onderstreept dat alle betrokkenen -zich
houden aan de principes van goed gedrag, zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen en dat
ze een voorbeeld zijn voor eenieder die betrokken is bij het clubleven.
Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Centrum voor
Ethiek in de Sport en het Gymfed-sportmodel.
Alle actieve juryleden die wensen te jureren op een organisatie of event waarvoor Gymfed
verantwoordelijk is, verklaren zich akkoord met dit document.
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GEDRAGSCODE VOOR JURYLEDEN
o

De functie van jurylid vereist een hoogstaande standaard wat betreft ethisch gedrag,
fairplay, deontologie en respect voor alle betrokkenen bij hun sportieve activiteiten,
direct en indirect.

o

Een jurylid is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden. Hij/ zij voorkomt elke
schijn van en/of effectieve vorm van partijdigheid of belangenvermenging.

o

Hij/zij gaat respectvol om met alle betrokkenen en in alle omstandigheden.

o

Hij/zij zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de
trainers en begeleiders. Hij/zij controleert en waakt erover dat er in veilige
omstandigheden kan worden gesport. Binnen het kader van de eigen
verantwoordelijkheden waakt hij/zij erover dat de fysieke integriteit van alle deelnemers
( sporters, maar ook trainers en zelfs toeschouwers ) in alle omstandigheden kunnen
worden gegarandeerd. Hij/zij houdt zich aan de veiligheidsnormen en –eisen. Hij/zij
schept een omgeving en sfeer, waarin sociale veiligheid is gewaarborgd en ook zo wordt
ervaren.

o

Hij/zij houdt zich aan de regels, de wedstrijdreglementen en waakt over de
toepassing ervan.

o

Hij/zij organiseert een goede samenwerking met andere juryleden, die in de wedstrijd
actief zijn, onder meer de mensen die aan de jurytafel zitten.

o

Hij/zij is dienstbaar en betrouwbaar. Hij/zij is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van
een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief
gedrag.

o

Hij/zij is consequent en consistent in het toepassen en implementeren van de
reglementen, zodat deelnemers kunnen vertrouwen dat dezelfde criteria worden
gehanteerd bij de jurering.

o

Hij/zij is open. Hij/zij handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om
verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de
beweegredenen.

o

Hij/zij is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen
waardoor de sport in het diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van sociale
media.

o

Hij/zij aanvaardt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen van
deelnemers, trainers, bestuurders of derden, om iets te doen, of na te laten wat in
strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na
te laten, dan meldt hij dit aan de verantwoordelijken ( bestuur, hoofdjury enz...).

o

Hij/zij is collegiaal t.o.v. andere juryleden, ook indien ze als toeschouwer tijdens de
wedstrijd aanwezig zijn.

o

Hij/zij is zich bewust van de risico’s van matchfixing. Hij/zij handelt voorzichtig en
meldt eventuele signalen bij de federatie.

Juryleden worden verwacht onmiddellijk melding te doen van een incident of situatie m.b.t.
grensoverschrijdend gedrag bij de club-API en/of Federatie API.

www.gymfed.be/gezondenethischsporten

