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SISSEJUHATUS
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu (edaspidi EKFL) Eetikakoodeks on kogum tõekspidamisi,
mis on kirja pandud suunistena EKFL liikmete jaoks ning seotud isikute jaoks, olgu nad
sportlased, kohtunikud, ametnikud, administraatorid või teised, kellelt eeldatakse EKFL
eetikakoodeksi kohast käitumist. Liikmed liituvad EKFL oma vabast tahtest nõustudes järgima
EKFL põhikirja ja kodukorda, ning käesolevat eetikakoodeksit. Eetikakoodeksit mitte järginud
liikmele võidakse kohaldada distsiplinaarmeetmeid.
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1. SPORTLASED
Meie, sportlased, mõistes, et meie tegevuses kajastub spordi hea nimi ning mõistes meile
pandud vastutust, lubame:
1.1. kanda vastutust EKFL ringkonna, sportlaste, kohtunike, ametnike ja administraatorite
ees.
1.2. austada, väärtustada ning toetada sporti võisteldes parimas vormis ja vastavalt meie
parimatele võimetele ning olles demonstratsioonesinemistel ja seminaridel tippvormis.
1.3. austada oma vastaseid võrdsetel tingimistel sõbralikus rivaalitsemises ja heas
sportlaslikkuses.
1.4. austada EKFL põhikirja, kodukorda ja muid EKFL juhatuse ning komisjonide poolt
kehtestatud reegleid ning järgida neid ausameelselt koostöös teiste võistlejate,
kohtunike, ametnike, administraatorite ja organisaatoritega.
1.5. nõustuda kohtunike, ametnike ja administraatorite otsustega hea sportlaslikkuse vaimus,
ilma et laskuks omakasupüüdlike süüdistusteni, teades, et need otsused on langetatud
ausalt, õiglaselt ja objektiivselt.
1.6. aidata EKFL propageerida sporti, tegutsedes spordi heatahtliku saadikuna,
propageerides sporti positiivsel viisil ning kaitstes spordi ja EKFL head mainet ning
terviklikkust.
1.7. töötada EKFL jaoks mitte EKFL vastu propageerides selle väärtuseid, moraale ja
eetikat; kasutada oma õigust protesteerida viisakal, lugupidaval viisil, millele järgneb
nõuetekohane käsuliin; hoiduda mõistaandmisest, pahatahtlikest kuulujuttudest ning
nende levitamisest; hoiduda isiklikest rünnakutest kõikide teiste EKFL liikmete vastu.
1.8. jätkata pürgimist kehalise täiuslikkuse ja veatute moraalsete põhimõtete poole.
1.9. austada erilist usaldust, mis meile on antud tänu meie osalusele ja esindusele EKFL ja
oma riigi suhtes rahvusvahelistel sündmustel ning järgida käitumisnorme, mida meilt
oodatakse.
1.10. väärikalt hinnata spordi väärtust ning aidata selle tulevikule kaasa käitudes eeskujudena,
et innustada ka teisi inimesi sellega tegelema.
1.11. teha koostööd ametnike ja administraatoritega kõrgete moraalsete ja kehaliste
standardite väljaarendamisel spordi ja IFBB eesmärkide progressiivse edendamise
jaoks.
1.12. võidelda keelatud ainete ja võtete kasutamise vastu ning võistelda dopinguvabalt.
1.13. hoiduda tegevusest, mis võib EKFL kahjustada;
1.14. käituda alati viisil, mis kajastuks positiivselt spordi ja EKFL maines.
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2. KOHTUNIKUD
Meie, kohtunikud, mõistes, et meie tegudes ja otsustes kajastub spordi hea nimi ning mõistes
meile pandud vastutust, lubame:
2.1. kasutada kõiki võistluseid puudutavaid reegleid ausalt, erapooletult ja objektiivselt.
2.2. kaitsta võrdselt kõikide võistlejate huve.
2.3. teha koostööd, et tagada parimad tingimused sportlaste, teiste ametnike ja
administraatorite kasuks.
2.4. austada võistlejate tundeid ja võistlushimu ning teha mööndusi nende võistlustules
kõrgenenud emotsioonide suhtes.
2.5. austada EKFL põhikirja ja kodukorda ning juhatuse ja komisjonide poolt kehtestatud
reegleid teha meeleldi ja õigeaegselt koostööd valitud või ametisse määratud
administraatorite ja teiste ametnikega nende ülesannete ning kohustuste täitmisel.
2.6. teha koostööd võistluste korraldajatega langetades otsuseid selgelt ja õigeaegselt ning
kooskõlas võistluse nõuete või hindamisprotseduuridega.
2.7. hoiduda teiste kohtunike või ametnike mõjutamisest otsuste langetamisel ning austada
nende isiklikke arvamusi ja otsuseid.
2.8. aidata EKFL propageerida sporti, tegutsedes spordi heatahtliku saadikuna,
propageerides sporti positiivsel viisil ning kaitstes spordi ja EKFL head mainet ning
terviklikkust.
2.9. töötada EKFL jaoks mitte EKFL vastu propageerides selle väärtuseid, moraale ja
eetikat; kasutada oma õigust protesteerida viisakal, lugupidaval viisil, millele järgneb
nõuetekohane käsuliin; hoiduda mõistaandmisest, pahatahtlikest kuulujuttudest ning
nende levitamisest; hoiduda isiklikest rünnakutest kõikide teiste EKFL liikmete vastu.
2.10. austada erilist usaldust, mis meile on antud kui väljavalitud kohtunikele ning järgida
käitumisnorme, mida meilt oodatakse.
2.11. teha koostööd sportlaste, ametnike ja administraatoritega kõrgete moraalsete ja kehaliste
standardite väljaarendamisel spordi ja IFBB eesmärkide progressiivse edendamise
jaoks.
2.12. võidelda keelatud ainete ja võtete kasutamise vastu ning võtta vastu põhjendatud
meetmeid tagamaks, et kõik sportlased võistleksid dopinguvabalt.
2.13. hoiduda tegevusest, mis võib EKFL kahjustada;
2.14. käituda alati viisil, mis kajastuks positiivselt spordi ja EKFL maines.

5

3. AMETNIKUD
Meie, ametnikud (sh, kuid mitte ainult: EKFL palgalised töötajad, juhatuse liikmed,
komisjonide liikmed, treenerid, abipersonal, vabatahtlikud), mõistes, et meie põhimõtetes,
tegudes ja otsustes kajastub spordi hea nimi ning mõistes meile pandud vastutust, lubame:
3.1. teenindada kõiki liikmeid, olgu nad sportlased, kohtunikud, ametnikud või teised
administraatorid, vastavalt nende vajadustele.
3.2. propageerida spordi eesmärke, väärtust ja saavutusi ühendades kõik osalised olenemata
nende staatusest vastastikkuses lugupidamises ja sõpruses.
3.3. kindlustada sportlaste tervis ja kehaline vormis olek.
3.4. luua sportlastele parimad võimalused kehalise täiuslikkuse saavutamiseks.
3.5. luua sportlastele, kohtunikele, ametnikele ja teistele administraatoritele parimad
võimalused võistluste läbi viimiseks.
3.6. teha koostööd organisaatorite, kohtunike, ametnike ja teiste administraatoritega
võistlusalaste ülesannete ülima tõhususega täitmisel.
3.7. austada EKFL põhikirja ja kodukorda ning juhatuse ka komisjonide poolt kehtestatud
reegleid, järgida kõiki võistlusmääruseid ning kohaldada neid ausalt ja õiglaselt.
3.8. aidata EKFL propageerida sporti, tegutsedes spordi heatahtliku saadikuna,
propageerides sporti positiivsel viisil ning kaitstes spordi ja IFBB head mainet ning
terviklikkust.
3.9. töötada EKFL jaoks mitte EKFL vastu propageerides selle väärtuseid, moraale ja
eetikat; kasutada oma õigust protesteerida viisakal, lugupidaval viisil, millele järgneb
nõuetekohane käsuliin; hoiduda mõistaandmisest, pahatahtlikest kuulujuttudest ning
nende levitamisest; hoiduda isiklikest rünnakutest kõikide teiste EKFL liikmete vastu.
3.10. väärikalt hinnata spordi väärtust ning koostöös sportlastega aidata selle tulevikule
innustades ka teisi inimesi sellega tegelema.
3.11. teha koostööd kõikide huvitatud osapooltega kõrgete moraalsete ja kehaliste standardite
väljaarendamisel spordi ja EKFL eesmärkide progressiivse edendamise jaoks.
3.12. võidelda keelatud ainete ja võtete kasutamise vastu ning võtta vastu põhjendatud
meetmeid tagamaks, et kõik sportlased võistleksid dopinguvabalt.
3.13. hoiduda tegevusest, mis võib EKFL kahjustada;
3.14. käituda alati viisil, mis kajastuks positiivselt spordi ja EKFL maines.
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