Gedrags- en Ethische code van GYMFED voor juryleden en oﬃcials
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Inleiding

GYMFED hee als sportorganisa e de verplich ng om het eigen beleidsdocument Veiligheid,
Gezondheid en Welbevinden voor sporters, trainers, coaches en clubs van Gymnas ekfedera e
Vlaanderen vzw., zelf in al haar ac viteiten waaraan haar bestuurders, directe medewerkers
(werknemers), sporters en aangestelden waaronder juryleden en oﬃcials, rigoureus toe te passen.
De organisa e erkent hierbij dat ze een verplich ng hee om zorg te dragen voor de integriteit van
haar leden. GYMFED onderstreept dat alle betrokkenen zich al jd dienen te houden aan de principes
van goed gedrag en zeden en zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen, een voorbeeld
dienen te zijn voor allen die betrokken zijn bij door Gymfed georganiseerde (sport )ac viteiten of bij
die (sport)ac viteiten waaraan Gymfed als organisa e par cipeert.
Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het
Interna onaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) en de Panathlonverklaring welke door Gymfed
onderschreven is.
Deze Gedrags- en Ethische code van GYMFED dient door alle juryleden en oﬃcials, te worden
onderschreven en toegepast.
Alle ac eve juryleden en oﬃcials die wensen te jureren op een organisa e of event waarvoor
Gymfed verantwoordelijk is, verklaren zich akkoord met dit document.
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GEDRAGSCODE VOOR JURYLEDEN/OFFICIALS

2.1

Deontologie
o

De func e van jurylid of oﬃcial vereist een hoogstaande standaard wat betre ethisch
gedrag, fairplay, deontologie en respect voor alle betrokkenen bij hun spor eve
ac viteiten, direct en indirect.

o

Een jurylid of oﬃcial is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden. Hij/ zij voorkomt
elke schijn van en/of eﬀec eve vorm van par jdigheid 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/coaches 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
coaches en zelfs toeschouwers ) moet 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.

