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Kodeks Etyki Zawodnika Federacji Speed-ball Polska 
 

Zawodnik posiadający Legitymację Federacji Speed-ball Polska zobowiązuje się przestrzegać poniższych 
zapisów kodeksu. Jest świadomy, że ich naruszenie wiązać się będzie z nakładanymi decyzją Zarządu 
Speed-ball Polska w formie Uchwały Zarządu karami dyscyplinarnymi podzielonymi w zależności od 
stopnia naruszenia kodeksu na: 

1. Upomnienie 
2. Zawieszenie na określony czas z organizowanych przez Federację wydarzeń. 
3. Wykluczenie ze Struktur Federacji 

Licencjonowany Zawodnik Federacji Speed-ball Polska: 

1. Zawsze będzie traktował wszystkich trenerów, instruktorów, działaczy i innych zawodników 
z szacunkiem. Będzie uczciwy i konsekwentny w swoim postępowaniu na korcie i poza nim.  

2. Będzie dotrzymywał wszystkich swoich obietnic i zobowiązań, zarówno ustnych jak i pisemnych. 
3. Swoim działaniem, zachowaniem, wypowiedziami i publikacjami będzie dbał o dobre imię całej 

speed-ballowej społeczności. 
4. Będzie unikał skrajnie negatywnych ocen i opinii w odniesieniu do poszczególnych członków speed-

ballowej społeczności. 
5. Będzie traktował wszystkich innych zawodników w odniesieniu do ich aktywności sportowej 

w sposób sprawiedliwy, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia, potencjalnych możliwości, koloru 
skóry, orientacji seksualnej, religii, przekonań politycznych, pozycji społeczno – ekonomicznej, bądź 
jakichkolwiek innych uwarunkowań. 

6. Będzie rozwijał swoją niezależność, oraz potrafił wziąć odpowiedzialności za swoje zachowanie, grę, 
decyzje i czyny. 

7. Będzie wspierał rozwój klimatu współpracy, oraz wzajemnej pomocy w środowisku zawodników 
instruktorów, trenerów i działaczy. 

8. Będzie szanował innych zawodników, ale również wymagał od innych szacunku dla swojej wartości 
jako człowieka, niezależnie od prezentowanego poziomu sportowego. 

9. Będzie unikał w kontaktach z trenerem/instruktorem sytuacji, które mogłyby być dwuznacznie 
interpretowane. 

10. Aktywnie będzie występował przeciwko stosowaniu niedozwolonych środków dopingujących, 
spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu, bądź zażywaniu jakichkolwiek innych zabronionych 
substancji. 

11. Będzie akceptował i szanował role i decyzje sędziów w prowadzeniu zawodów zgodnie z zasadami 
fair play, oraz obowiązującymi przepisami. 

12. Będzie akceptował zarówno literę, jak i ducha przepisów. Bedzie postępował zgodnie z przepisami 
gry w Speed-ball oraz obowiązującymi normami i zwyczajami.  

13. Będzie uczciwy, oraz będzie dbał o to, aby jego kwalifikacje i umiejętności były wykorzystywane 
w sposób właściwy. 

14. Będzie otwarty na opinie innych osób, instruktorów i trenerów, oraz chętny do ciągłego uczenia się 
i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności. 

 

……………………………………………..  ……………………………………………….. 
Zawodnik  Przedstawiciel Federacji  

Speed-ball Polska 
 


