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“A-Z Boulings” ĒTIKAS KODEKSS
1. Kodeksa pamatnostādnes
1.1. “A-Z Boulings” ētikas kodeksā ir ievēroti Latvijas Olimpiskās komitejas un FIQ
(Fédération Internationale des Quilleurs) ētikas pamatprincipi; “A-Z Boulings”
ētikas kodekss tiek izstrādāts uz Latvijas Badmintona Federācijas ētikas kodeksa
pamata1.
1.2. Kodeksa mērķis ir aizsargāt spēlētāju, tiesnešu, organizātoru, treneru tiesības, kā
arī nodrošināt godīgu rīcību sacensību laikā;
1.3. Visi spēlētāji, kas pārstāv “A-Z Boulings” kā sporta klubu vai biedrību, kā arī
piedalās “A-Z Boulings” rīkotās sacensībās, ir pakļauti kodeksam, sacensību
nolikumam,

kā

arī

Latvijas

Boulinga

Federācijas

reglamentējošiem

dokumentiem.
1.4. Jebkurš spēlētājs, kurš izdara jebkuru nodarījumu, kas definēts tiek uzskatīts par
Kodeksa pārkāpēju.
1.5. Jebkuram spēlētājam, trenerim, tiesnesim vai administratīvai personai ir tiesības
iesniegt sūdzību par Kodeksa vadlīniju neievērošanu Biedrības valdei.
2. Biedrības “A-Z Boulings” spēlētāju kodekss
2.1. Spēlētāji tiek aicināti:
2.1.1. rūpēties par Biedrības labo slavu un nepieļaut rīcību, kas grauj tās
prestižu;
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2.1.2. populārizēt boulingu kā sportu veidu, atbalstīt Biedrības un citu boulinga
organizāciju aktivitātes;
2.1.3. nediskreditēt Biedrību un boulingā iesaistītās personas sabiedrībā un
sociālajos tīklos;
2.1.4. aizrādīt citiem Biedrības spēlētājiem par nekorekto uzvedību;
2.1.5. zaudējuma gadījumā atbalstīt sacensību finālistus, nepametot boulinga
centru pēc savām spēlēm;
2.1.6. izrādīt cieņu pret treneriem, tiesniešiem un spēlētājiem - vienmēr
pateikties pretiniekam par spēli un zaudējuma gadījumā apsveikt viņu ar
uzvaru; pateikties tiesnesim par padarīto darbu;
2.1.7. nerīkoties nesportiski jebkurā spēles brīdī - rupjība, pretinieka vai
līdzjutēja pazemošana vai inventāra bojāšana;
2.1.8. ievērot spēles tempu, saskaņā ar Latvijas Boulinga federācijas Sacensību
nolikumu un WTBA noteikumiem;
2.1.9. ievērot godīgas spēles principus arī tad, ja tavu pārkāpumu nepamanīja citi
spēlētāji vai tiesneši.
2.2. Par nepieļaujamo rīcību tiek uzskatīts:
2.2.1. dalības novēlota atsaukšana vai laicīga nepaziņošana par nepiedalīšanos
sacensībās;
2.2.2. neattaisnoti kavēta ierašanās uz spēli;
2.2.3. apzināta vai demonstratīvā padošanās, apzināta “foul” līnijas pārkāpšana,
apzinātā bumbas mešana grāvī;
2.2.4. “labās rokas likuma” neievērošana;
2.2.5. pārvietošanās pa citiem celiņiem spēles laikā, ja tas traucē citiem
spēlētajiem;
2.2.6. apzinātas manipulācijas ar boulinga bumbu (virsmas atjaunošana, tīrīšana,
pulēšana, matēšana, u.c.), kas ir pretrunā ar Sacensību nolikumu;
2.2.7. izstāšanās no sacensībām, viltojot traumu vai slimību, vai citu ārkārtas
situāciju;
2.2.8. izstāšanās no sacensībām bez iemesla;
2.2.9. labvēlības formalitāšu neievērošana;

2.2.10. sporta apģērba, kas neatbilst Latvijas Boulinga federācijas sacensību
nolikumam, valkāšana;
2.2.11. mēģinājums ietekmēt tiesnešu lēmumu jebkādā veidā;
2.2.12. rupju vārdu lietošana skatītāju un tiesnešu klātbūtnē, vai žestu ar
nepieklājīgu nozīmi parādīšana;
2.2.13. tīša sava, pretinieku un zāles inventāra bojāšana;
2.2.14. atrašanās sacensību norises vietā alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē;
2.2.15. apbalvojamo

sportistu

nepiedalīšanās

vai

atteikšanās

piedalīties

apbalvošanas ceremonijā;
2.2.16. spēlētāju iesaistīšanās totalizātoros vai derībās, kas ir saistītas ar viņu pašu
spēlēm; apzinātā zaudēšana pret atlīdzību;
2.2.17. kukuļdošana;
3. Biedrības “A-Z Boulings” valdes kodekss
3.1. Biedrības valdes locekļi tiek aicināti:
3.1.1. rūpēties par Biedrības labo slavu. Nepieļaut rīcību, kas dara kaunu
Biedrībai, kā arī vērsties pret nepamatotām darbībām, kas var skart Biedrības
godu;
3.1.2. turēt doto vārdu un pēc labākās sirdsapziņas pildīt savus pienākumus un
uzņemtās saistības;
3.1.3. kritizēt atklāti un konstruktīvi, norādot uz trūkumiem; izvairīties no
rupjiem un cieņu aizkarošiem apvainojumiem un neslavas celšanas. Kritikā
nepieļaut personīgo attiecību kārtošanu, bet balstīties uz faktiem; tos godīgi
interpretēt un korekti izmantot argumentācijā.
3.2. Par nepieļaujamo rīcību tiek uzskatīts:
3.2.1. Jebkāda Biedrības lēmuma pieņemšanas ietekmēšana personīga labuma
gūšanas nolūkos, ja vien tā bija nenovēršama vai neparedzēta, vai arī tā bija
pieņemta no Biedrības puses;
3.2.2. Personīgas darbības, kas varētu graut personīgo reputāciju tādā mērā, ka
ciestu arī Biedrības reputācija, ja valdes loceklis turpinātu pildīt savus
pienākumus, piemēram:

3.2.2.1.

smags noziedzīgs nodarījums;

3.2.2.2.

morāles principu neievērošana attiecībā pret citiem Biedrības

locekļiem un pret sabiedrību kopumā;
3.2.2.3.

Biedrības statūtu vai darba kārtības pastāvīga neievērošana;

3.2.2.4.

krāpšanās ar naudu vai dokumentiem;

4. Biedrības “A-Z Boulings” treneru kodekss
4.1. Biedrības treneri tiek aicināti:
4.1.1. Izmantot dažādas metodes un līdzekļus, lai spēlētāji sasniegtu rezultātu
saskaņā ar fair-play principiem;
4.1.2. Nepārtraukti izglītot savus audzēkņus godīgu spēles principu un spēles
noteikumu sfērā;
4.1.3. Būt korektam pret citiem treneriem, spēlētājiem un oficiālajām personām,
būt par korektas uzvedības piemēru saviem spēlētājiem;
4.1.4. Ar sapratni uzņemt visus tiesneša lēmumus;
4.1.5. Sacensību laikā ģērbties atbilstoši Latvijas Boulinga federācijas sacensību
nolikumam.
4.2. Par nepieļaujamu rīcību tiek uzskatīts:
4.2.1. galvenā tiesneša ietekmēšana vai rezultātu labošana/viltošana;
4.2.2. sevis trenēto spēlētāju ierobežošana attiecībā uz dalību citu klubu
organizētās sacensībās;
4.2.3. nepieklājīga uzvedība sacensību laikā, konfliktēšana ar citiem treneriem
un sportistiem.
5. Biedrības “A-Z Boulings” tiesnešu kodekss
5.1. Tiesneši tiek aicināti:
5.1.1. laicīgi publicēt sacensību rezultātus, nolikumus, eļļu diagrammas visiem
pieejamās interneta vietnēs;
5.1.2. nepieļaut rezultātu labošanu/viltošanu atsevišķu personu interesēs;
5.1.3. būt labi iepazīstinātam ar sacensību nolikumu un spēles noteikumiem, un
stingri tos ievērot;

5.1.4. nodrošināt boulinga celiņu servisu atbilstoši sacensību nolikumam.
6. Biedrības “A-Z Boulings” audzēkņu vecāku kodekss
6.1. Biedrības audzēkņu vecāki tiek aicināti:
6.1.1. nepārtraukti izglītot savus bērnus godīgu spēles principu sfērā;
6.1.2. būt korektam pret bērna treneriem un instruktoriem, kā arī boulinga centra
darbiniekiem un sacensību tiesnešiem;
6.1.3. apzināti nerādīt konfliktus starp savu bērnu un citiem audzēkņiem, vai
starp citu bērnu vecākiem, vai starp vecākiem, bērnu un treneri;
6.1.4. iedvesmot un atbalstīt savu bērnu, nepispiežot viņu;
6.1.5. iedrošināt savus bērnus novērtēt citu spēlētāju sasniegumus un izcilo spēli;
6.1.6. būt lojāliem un saprotošiem pret citu audzēkņu spējam, sasniegumiem,
interesēm, dzimumu, un piederību konkrētai kultūrai un reliģijai.

