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Na podllagi:
 določčil Evropske
e listine o šp
portu in Koddeksa etike v športu (sprejetih na 7. konferen
nci
minisstrov, odgovvornih za šp
port, na Roddosu v Grčijji v maju 1992, ki jih je potrdila tudi Vlada
Repu
ublike Slovenije v febru
uarju 1994),,
 določčil Zakona o športu (ki ga je spreje
el Državni zb
bor Republiike Slovenijee 04. 03. 19
998)
 teme
eljnih določil o namenu
u delovanja in nalog, opredeljenih
h v Statutu l okostrelske
e zveze
Slovenije, z dnee 18. 09. 201
12
jee skupščinaa LZS na svoj
oji 28. seji, dne
d 19.03.20
014, sprejella

Loko
ostrelsski etiččni kod
deks
1. člen
Lokostreelski etični kodeks (od
dslej: Kodekks) je zbir športnih naččel, ki podppirajo in spo
odbujajo
razvoj ššportnega duha
d
v loko
ostrelstvu, jje etična zaaveza, ki prredpostavljaa sodelovan
nje vseh
udeležeencev v tem športu.

2. člen
boljših moččeh trudim
mo slediti naslednjim
n
moralno ‐ etičnim
Lokostreelci se po svojih najb
principo
om športnega obnašan
nja:

1. Tekmujeem/nastopa
am pošteno.
Zavedam
m se, da jee poštena iggra bistven del uspešn
nega razvoja in vključeevanja v športne
aktivnossti. S poštenjem v igri zmagujejo vsi, posameznik, športtne organizzacije in dru
užba v
celoti, zzato smo vsii soodgovorrni za pospeeševanje po
oštene igre.
Z odloččitvijo za pošteno tekkmovanje ( igro/nastop
panje) odigramo s svoojim zgledo
om vsi
udeležeenci v tem
m športu ključno
k
vloggo pri pro
omociji in varovanju športnega duha
lokostreelstva. Zato
o spoštujem
m, sprejema m in se ravvnam po šp
portnih pravvilih tekmovvanj in
varnostnih ter druggih zapoved
dih in zahtevvah lokostrelskega špo
orta.
Vsak lokkostrelec si prizadeva za
z zmago, a ne za vsakko ceno! Zatto se ne posslužujem prrevar, ne
goljufam
m in se ne dogovarjam
d
za pridobittev nepošte
enih prednosti oz. rezulltata.

2. Spoštujem Statut Lokostrelske Zveze, svojega kluba in druga pravila in pisne obveze
Spoštujem Statut Lokostrelske zveze, in svojega kluba, njune splošne akte, pravilnike,
poslovnike, pogodbe in sklepe organov, ki vodijo Zvezo.

3. Spoštujem tekmece, sotekmovalce in druge udeležence športnega dogodka.
Odnosi med lokostrelci na treningih, tekmovanjih in tudi izven tekmovališč temeljijo na
medsebojnem spoštovanju.
Ne dovolim ne sebi ne drugim, da bi z besedo ali vedenjem žalil ali provociral sotekmovalce,
nasprotnike, organizatorje, uradne osebe, sodnike, sponzorje ali gledalce. Iskreno se veselim
dobre tekme tako s klubskim prijateljem kot s tekmecem. In čeprav si prizadevam za zmago,
znam dostojanstveno prenesti poraz.

4. Spoštujem odločitev sodnika, trenerja in organizatorja tekmovanja.
Spoštujem sodniške odločitve in sodnika kot predstavnika nepristranske ocene v
lokostrelskem športu. Odločitev sodnika športno spoštujem, čeprav vem, da se lahko tudi
zmoti. Z njim se ne spuščam v prepire in polemike, ga ne žalim in ne provociram.
Prav tako spoštujem zahteve in odločitve trenerja ali organizatorja tekmovanja, saj vem, da
so zmeraj sprejete tako v moje kot skupno dobro.

5. Pri sebi in drugih spodbujam plemenitost in strpnost v duhu enakopravnosti.
Spoštujemo dostojanstvo in osebno integriteto vseh lokostrelcev. Po svojih najboljših močeh
si prizadevam za ohranjanje pozitivnih vrednot, temelječih na medsebojnem spoštovanju in
solidarni pomoči, tovarištvu in strpnosti, iskrenosti, medsebojnem zaupanju, nenasilnem
komuniciranju in dostojanstvu. Nepristranskost v lokostrelskem športu zame pomeni, da ima
vsakdo enake možnosti za udeležbo v njem.

6. Odklanjam vse vrste nasilja.
V svojih športnih ravnanjih in besedah se izogibam nasilnemu in škodoželjnemu govoru in
vedenju. Nasilja, v kakršnikoli obliki in agresivnega vedenja ne toleriram ne pri sebi ne pri
drugih. Tistim, ki se vedejo žaljivo in nasilno do drugih ljudi, bom dal to jasno vedeti in po
potrebi poskrbel za ustrezno varnost in pomoč.

7. Gojim spoštljiv odnos do narave
Tako kot sem spoštljiv in plemenit v odnosu do ljudi, sem tudi do narave. Ker se športne
aktivnosti lokostrelstva pogosto odvijajo na prostem, se trudim spodbujati nivo znanja in
zavesti o odnosu med športom in varstvom okolja. Zato bom za seboj vedno pustil čisto
naravo, saj čutim do drugih in do okolja le spoštovanje in hvaležnost.

8. Spoštujem in promoviram športnega duha lokostrelstva
Ker si prizadevam za popularizacijo lokostrelstva med ljudmi, se trudim, da po svojih močeh
pomagam tako začetnikom kot že izkušenim tekmovalcem pri razvoju njihovih veščin in znanj.
Zlasti pri mlajših pred tekmovalnostjo spodbujam predvsem igrivi in prijateljski del športnega
udejstvovanja.
Kot pravi športnik se za tekmovanje oblečem v skladu z določili, ki veljajo za posamezno
tekmovanje.
Za časa trajanja tekmovanja ali treninga delujem v skladu s Slovenske antidoping organizacije
(SLOADO).
Ko sem na tekmovališču, se med nastopom popolnoma vzdržim kajenja in pitja alkoholnih
pijač, saj vem, da to ni v skladu s športnim duhom tekmovanja.

9. Obnašam se kot ambasador športa.
Kadar ne nastopam (treniram, tekmujem), se umaknem s tekmovalne površine, da ne bi motil
drugih na tekmovališču. Tudi kadar sem v vlogi gledalca se vedem športno in ne motim
tekmujočih. Med nastopom tekmujočih ostajam tiho in ne motim njihove pozornosti. Iz
spoštovanja do tekmovanja in sotekmovalcev za čas celotnega trajanja tekmovanja izklopim
oz. utišam svoj mobilni telefon in druge elektronske naprave, ki bi s svojim zvokom lahko bile
moteče za tekmovalce in okolje.
Trudim se, da o etiki vedenja gledalcev na tekmi osveščam in obveščam tudi
druge lokostrelce ali navijače, simpatizerje ter družinske člane in prijatelje. Da ne bi motili
tekmovanja in zaradi njihove varnosti, jih obvestim, da ni dovoljeno postopati po trasi
tekmovanja ali tekmovalni površini, še posebno pa sem pozoren, da iz istih razlogov na
zaidejo na tekmovalno površino otroci in živali.

10. Skrbim za svojo in skupno športno opremo in športne rekvizite
Skrbno in redno vzdržujem in skrbim za svojo športno opremo. Zavedam se, da je lok rekvizit,
ki je po svoji osnovni naravi bil najprej orožje in da ob neprimernem ali slabem vzdrževanju
lahko pomeni veliko nevarnost zame, trenerje, sotekmovalce in druge.
Enako pozorno in zavzeto skrbim za klubsko lastnino in rekvizite in lastnino Lokostrelske
zveze Slovenije, ki mi je zaupana v uporabo.

11. Delujem v skladu s poslovno etiko in moralo
Ko nastopam v funkciji organizatorja lokostrelskega tekmovanja, tečaja ali druge aktivnosti,
za katero prejmem plačilo, sem korekten pri izvedbi, se držim dogovorov, sklenjenih pogodb
in skrbim za kvalitetno izvedbo. Korekten sem do poslovnih partnerjev, ne uporabljam
zavajajočih reklam in metod nelojalne konkurence.
Kot športnik spoštujem pogodbe s sponzorji in uporabljam opremo in rekvizite v
dogovorjenem obsegu in na dogovorjen način.
Prizadevam si, da s svojim zgledom spodbujam druge, da sledijo zapovedim tega
etičnega kodeksa.

3. člen
Ta Kodeks je splošni akt Lokostrelske zveze Slovenije.

4. člen
Kodeks začne veljati z dnem sprejema na skupščini LZS.

Predsednik LZS:
Leon Uratnik

