Скијачка федерација на Македонија
ул. Руѓер Бошковиќ б.б. 1000 Скопје, Македонија, тел/факс 02 3071 137

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ
На членовите на Скијачката федерација на Македонија

Сите членови на Скијачката федерација на Македонија (во понатамошниот текст
СФМ), со потпишување на овој Кодекс на однесување, кога учествуваат во била која
активност на СФМ, мора да се согласат со основните вредности на однесување во
спортот. Тоа се однесува на лојалноста, интегритетот, почит, упорност, одговорност и
храброст, со што ќе се придржува на духот што го диктира овој Кодекс на однесување.
Додека присуствуваат или учествуваат во активности на СФМ, сите членови мора
да се однесуваат како што доликува на еден спортист.
1. Спортско однесување
Спортското оденсување се дефинира како одесување во кое се почитува
конкуренцијата, вработените, другите членови и публиката. Тоа се однесува ин а
почитувањето на установите, привилегиитеи и оперативните процедуре. Во сите овие
постапки се користи учтивост и добри манири, при што се дејствува одговорно и зрело, се
воздржува од употреба на навредлив јазик, нелегално пиење на алцохол и употреба на
дрога или други нелегални или забранети супстанци.
2. Учество на активности на СФМ
Доколку се земе учество на било која активност на СФМ, членовите на СФМ се под
надлежност на Статутот на Меѓународната скијачка федерација, Меѓународната бијатлон
федерација и другите подзаконски акти на Олимискиот комитет на Македонија и СФМ,
Законот за спорт на РМ и овој Кодекс на однесување.
За време на сите овие активности, членовите на СФМ, во секое време и на секое
место треба да се однесуваат како што им доликува на достојни претставници на
Република Македонија, на Македонскиот олимписки комитет, на Скијачката федерација
на Македонија, градот или клубот, во согласност со традициите на националното или
интернационалното натпреварување.
Тоа пред се се однесува на знаење и почитување на правилата, постапките во
однос на конкуренцијата, одговорно почитување на правилата на националните тимови
на СФМ.
Членовите на СФМ треба постојано да одржуваат високи стандарди на морално и
етичко однесување, разбирање на физичката и емоционалната состојба на другите,
учтивост и добри манири на однесување.
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Правила и процедури
Членовите на СФМ треба да се воздржуваат од прекумерно користење на алкохол.
Најстрого е забрането користење на алкохол за лица кои не се полнолетни.
Ниту еден член на СФМ не смее да ги прекрши царинските, патничките или
валитните прописи на земјата, додека патува организирано од страна на СФМ.
Членот на СФМ не смее да изврши кривично дело.
Членот на СФМ не смее да учество во вознемирување врз основ на пол, возраст,
раса, религија, хендикеп или сексуална ориентација.
Членовите на СФМ треба да избегнуваат употреба на навредлив јазик.
Членовите на СФМ треба за се согласни и да се придржуваат кон антидопинг
правилата и постапките на WADA, FIS, Македонската антодопинг комисија и сл.
Членовите на СФМ имаат обврска одговорно и со почит да се однесуваат кон
опремата на СФМ. При задолжувањето со опремата истите се должни да
потпиешат реверс. Во колку тоа се бара од нив или така се одлучи од страна на
СФМ, истите се должни задолжената опрема да ја вратат на СФМ.
Дисциплински мерки
Опомена
Одстранување од патувањето
Суспензија од камп, обука или натпреварување.
Елиминација на други бенифиции.
Елиминација од членство на СФМ.

5. Обврски на СФМ
Членовите на СФМ имаат право да бидат третирани праведно и во согласност со
Статутот, политиката и процедурите на СФМ.
Пред изрекувањето на дисиплинските мерки членовите на СФМ имаат право на
сослушување. Сослушувањето се врши пред Дисциплинска комисија на СФМ.
Во согласност со Статутот на СФМ целата постапка е целосно транспарентна.
Ништо во овој Кодекс на однесување не треба да се смета за ограничување на
индивидуалните слободи за прашања кои не се вклучени во активностите на СФМ. Ова се
однесува на изборот на изглед, начинот на живеење, однесувањето, говорот, политичката
ориентација и сл. Додека не ја престставуваат СФМ членовите ќе имаат целосна слобода,
но под услов нивните изјави и активности да не влијаат негативно на името и угледот на
СФМ.

Скијачка федерација на Македонија
Претседател,
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