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1. Вступ
1.1 Кодекс етики - сукупність переконань, які слугують основою для того, яким чином
всі члени Організації, будь то учасники, представники, тренери, адміністратори чи
інші особи, повинні прагнути себе вести як члени Міжнародної Федерації поул
спорту (IPSF). Члени приєднуються до IPSF за своєю власною волею і, роблячи це,
погоджуються дотримуватися Положень та Правил, невід’ємною частиною яких є
Кодекс етики. До будь-якого члена Організації, який порушує Кодекс етики, можуть
бути застосовані дисциплінарні чи інші заходи. Стандарти, методи та санкції,
викладені в цьому кодексі етики, які не рівнозначні кримінальним законам та
процедурам. Вони, скоріше, стосуються прав та привілеїв членства в IPSF,
включаючи, але не обмежуючись ними, привілей брати участь у змаганнях, заходах
чи інших подіях як члена IPSF. Дії та поведінка осіб, які беруть участь у змаганнях IPSF,
або у заходах, при підтримці IPSF, повинні бути законними та відповідати всім
правилам та положенням IPSF, а також дотримуватися принципам чесної гри, доброї
спортивної майстерності, щирості та поваги до прав інших.

2. Учасники
2.1 Учасники IPSF зобов'язані дотримуватися цього Кодексу етики.
2.2 Будь-який учасник змагань, який бере участь у заході, який вважається
"схваленим" та "визнаним" IPSF, вважається "членом" протягом тривалості
змагального сезону з моменту отримання заявки на перші змагання сезону, до
завершення змагань із Чемпіонату світу, а тому зобов'язаний дотримуватися всіх
діючих правил та кодексів поведінки.

3. Етичні міркування для учасників
3.1 Усі учасники змагань повинні погодитися дотримуватися міжнародних правил
чесної гри при участі в будь-якому заході IPSF в будь-якій якості.
3.2 Чесна гра – важливіша за дотримання правил спорту. Вона включає в себе
поняття дружби, поваги до інших та участь у дусі гри. Чесна гра - це спосіб мислення,
а не просто поведінки. Вона забезпечує відсутність обману, допінгу, насильства (як
фізичного, так і словесного), сексуальних домагань та образ учасників та посадових
осіб, експлуатації, нерівних можливостей, надмірної комерціалізації та корупції.
3.3 Чесна гра - позитивна концепція. Поул спорт та повітряна акробатика - це
соціальна та культурна діяльність, яка, діючи відповідно, збагачує суспільство та
дружбу між народами. Поул спорт та повітряна акробатика також визнаються
індивідуальною діяльністю, яка пропонує можливість самопізнання, самовираження
та реалізації; особисті досягнення, набуття навичок та демонстрація здібностей;
соціальна взаємодія, задоволення, міцне здоров'я та самопочуття. IPSF сприяє
залученню та відповідальності у суспільстві.
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3.4 Усі учасники змагань будуть оцінені справедливо та прозоро, незалежно від
здібностей, віку, статі, віросповідання, соціального та етнічного походження або
політичного переконання.
3.5 Потрібно уникати подарунків, сприянь, спеціального поводження, привілеїв,
службових чи особистих стосунків з командою, школою чи особою, які можуть
поставити під загрозу неупередженість службових обов'язків.
3.6 Учасники змагань зобов’язані ставитись до посадових осіб IPSF з професійною
гідністю та чемністю.
3.7 Учасники змагань зобов’язані ставитись до інших учасників з професійною
гідністю, повагою та ввічливістю, а також визнають, що недоцільно публічно
критикувати інших конкурентів.
3.8 Очікується, що учасники змагань не здійснюватимуть неналежної поведінки та
намагатимуться усунути всі випадки, що призводять до дискредитації правил та
цінностей, встановлених IPSF.
3.9 Учасники змагання погоджуються дотримуватися частини чи всіх чинних
антидопінгових правил Міжнародного олімпійського комітету, прийнятих IPSF для
кожного заходу.
3.10 Учасникам змагань, які не діють відповідно до вищезазначених норм,
загрожуватиме дисциплінарне стягнення, визначене IPSF та національною
федерацією учасників.

4. Стандарти поведінки учасників
4.1 Очікується, що учасники змагань знають та будуть дотримуватися правил
змагань IPSF, а також духу та етичних міркувань поул спорту.
4.2 Очікується, що конкуренти будуть сприймати успіх та невдачу, перемогу та
поразку однаково.
4.3 Учасники змагань приймуть рішення посадових осіб без протесту, за винятком
випадків, якщо вони вважають, що було серйозно порушено цей кодекс етики. У
цьому випадку учасник має право подати скаргу відповідно до політики та
процедури подання скарг IPSF. Учасник змагань продовжуватиме проявляти
шанобливу та належну поведінку та вести себе відповідно, незалежно від того, на
якому етапі знаходиться процес розгляду його скарги. Важливо зауважити, що це НЕ
те саме, що оскарження балів на змаганнях спортсмена, що є правом кожного
спортсмена, що змагається у поул спорті та повітряної акробатики, та вирішується
через організатора змагань та головного судді.
4.4 Учасники змагань уникатимуть слів чи дій, які можуть ввести в оману
представників заходу. Сюди входять слова та дії онлайн та офлайн.
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4.5 Учасники змагань НЕ ПОВИННІ:
4.5.1 Вживати наркотики, крім медичних цілей, під час подорожі, змагання,
спілкування та/або користування приміщеннями, включаючи приміщення для
проживання. Відповідальність учасників - усвідомлювати можливі загрози,
пов'язані з позитивними допінговими результатами, та при необхідності
подавати відповідні дозволи на використання медичних препаратів за
призначенням лікаря.
4.5.2 Вживати алкоголь перед змаганням або під час змагань, або знаходитися
в стані алкогольного сп’яніння будь-де під час змагань.
4.5.3 Бити, намагатися нанести удар або використовувати фізичну силу щодо
представників, учасників, глядачів чи тренерів.
4.5.4 Навмисне залучення або підбурювання учасників та/або глядачів до
жорстоких чи насильницьких дій.
4.5.5 Використовувати нецензурні жести, нецензурну лексику чи зневажливо
висловлюватися.
4.5.6 Порушувати будь-яке місце проживання IPSF та закони міста, штату чи
країни, в якій проводиться змагання.
4.5.7 Проявляти наготу до, під час або після змагань.
4.6 Учасники змагань, які порушують будь-які вищезазначені пункти, зазнають
дисциплінарного стягнення, визначеного IPSF та національною федерацією
учасників.
4.7 На розсуд комітету з етики IPSF разом з комітетом змагань, зазначені вище
пункти для учасників змагань, також можуть бути застосовані до глядачів.

5. Судді
5.1 IPSF вважає, що обов'язок суддів - діяти неупереджено на змаганнях із поул
спорту. Ми вважаємо, що цей обов'язок несе в собі зобов'язання виконувати свою
роботу з точністю, справедливістю та об'єктивністю через всебічне почуття
доброчесності.
5.2 Важливо, щоб кожна посадова особа підходила до своїх завдань з професійної
точки зору. В силу свої повноважень та самостійності посадові особи повинні мати
високу відданість та досвід.
5.3 Судді-"професіонали" дотримуються високого рівня поведінки, не через страх
покарання, а скоріше з причин особистого характеру. Вони беруть на себе
відповідальність за свої дії. Ця поведінка основана на високих моральних цінностях
та переконанні, що така поведінка є правильною як така.

6. Етичні міркування для суддів
6.1 Судді не повинні бути зв’язані з будь-якими інтересами, окрім неупередженого
та справедливого судження змагань поул спорту. Будь-які рішення, котрі обмежені
особистими упередженнями, нечесні та неприйнятні.
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6.2 Необхідно уникати ситуацій, які можуть призвести до конфлікту інтересів, будь то
реального чи очевидного. Потрібно уникати подарунків, сприянь, спеціального
поводження, привілеїв, службових чи особистих стосунків з командою, школою чи
особою, які можуть поставити під загрозу неупередженість службових обов'язків.
6.3 Судді несуть відповідальність за постійне прагнення до самовдосконалення,
вивчаючи спорт, правила, специфіку та техніку виконання фітнесу на пілонах. Вони
несуть відповідальність за точне представлення своєї кваліфікації та здібностей під
час суддівства змагань. Судді зобов’язані ставитись до інших посадових осіб з
професійною гідністю та ввічливістю та визнають, що недоцільно публічно
критикувати інших посадових осіб. Під час виконання службових обов'язків судді
повинні захищати громадськість (вболівальників, адміністраторів, тренерів, гравців
та ін.) від неналежної поведінки та намагатися усунути зі службових посад/професій
всі методи, які спричиняють дискредитацію.
6.4 Суддям, які не діють відповідно до вищезазначених норм, загрожуватиме
дисциплінарне стягнення, визначене IPSF та національною федерацією учасників.

7. Стандарти поведінки суддів
7.1 Застосовувати чесно, неупереджено та об'єктивно всі правила, що регулюють
змагання.
7.2 Захищати інтереси усіх учасників на рівних умовах.
7.3 Співпрацювати для забезпечення найкращих можливих умов на користь
учасників, інших посадових осіб та адміністраторів.
7.4 Поважати почуття та змагальний стимул учасників та розумно враховувати свої
посилені емоції у запалі змагань.
7.5 Дотримуватися Конституції та Правил та вимог ефективної адміністрації, а також
добровільно та оперативно співпрацювати з офіційно обраними чи призначеними
адміністраторами та іншими посадовими особами при виконанні своїх обов'язків та
зобов'язань.
7.6 Співпрацювати з організаторами змагань шляхом винесення рішень чітко та
оперативно, відповідно до вимог змагань чи процедур суддівства.
7.7 Утримуватися від спроб впливати на рішення інших суддів чи посадових осіб та
поважати їхні окремі думки та рішення.
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7.8 Вшановувати особливу довіру, яку їм надають при виборі суддів, та
дотримуватися стандартів особистої поведінки, очікуваної від спортивного
функціонера.
7.9 Співпрацювати з учасниками, іншими посадовими особами та адміністраторами
у розробці високих моральних та фізичних стандартів для поул спорту та в
прогресивному розвитку об'єктів IPSF.
7.10 Суддям, які порушують будь-який із зазначених норм, загрожує
дисциплінарне стягнення, яке визначається IPSF та національною федерацією
учасників.

8. Тренери
8.1 Тренери мають ключове значення у формуванні етики у всіх видах спорту. Їх
поняття етики та їх ставлення безпосередньо впливає на поведінку учасників під їх
керівництвом. Таким чином, очікується, що тренери приділлять особливу увагу
моральному аспекту їх поведінки. Нижче викладено Кодекс поведінки тренерів IPSF,
який відображає стандарти, встановлені Національним тренерським фондом та
Національною асоціацією спортивних тренерів.

9. Етичні міркування для тренерів
9.1 Тренери повинні усвідомлювати, що майже всі їх щоденні рішення та дії, а також
стратегічні цілі мають етичні наслідки. Цілком природно, що перемога - основна
задача для тренерів. Але вона не повинна суперечити цьому кодексу. Однак кодекс
закликає тренерів не дотримуватися ставлення «перемога будь якою ціною».
9.2 Підвищена відповідальність вимагається від тренерів, які беруть участь у
тренуванні учасників. Здоров'я, безпека, добробут та моральне виховання учасника
змагань є першочерговим завданням перед досягненням або репутацією клубу,
школи чи тренера.

10.

Стандарти поведінки тренерів

10.1 Тренери повинні поважати права, гідність та цінність кожної людини та
ставитися до них однаково в контексті спорту.
10.2 Тренери повинні ставити добробут та безпеку кожного учасника вище всіх інших
міркувань, включаючи удосконалення виконання.
10.3 Тренери повинні дотримуватися всіх правил, встановлених керівними органами
IPSF.
10.4 Тренери повинні розвивати відповідні робочі стосунки з кожним учасником,
засновані на взаємній довірі та повазі.
10.5 Тренери не повинні чинити надмірний вплив для отримання особистої вигоди
чи винагороди.
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10.6 Тренери повинні заохочувати та спрямовувати учасників змагань брати на себе
відповідальність за власну поведінку та результати роботи.
10.7 Тренери повинні гарантувати, що діяльність, яку вони представляють або
проводять, відповідає віку, зрілості, досвіду та здібностям учасників.
10.8 Тренери разом з учасниками змагань повинні спочатку уточнити взаємні
обов’язки стосовно заходів IPSF.
10.9 Тренери повинні повністю співпрацювати з іншими фахівцями (наприклад,
іншими тренерами, посадовими особами, спеціалістами в області спорту, лікарями,
фізіотерапевтами) в найкращих інтересах учасника.
10.10 Тренери завжди повинні пропагувати та звеличувати позитивні моменти
спорту (наприклад, чесна гра) та ніколи не потурати порушенням цього правила,
поведінці, що суперечить духу поул спорту чи відповідним правилам та нормам, або
використанню заборонених речовин чи методів.
10.11 Тренери повинні обов’язково демонструвати високі стандарти поведінки та
зовнішнього вигляду.
10.12 Тренери не повинні використовувати або терпіти ненормативну лексику.
10.13 Тренери, які порушують будь-який з вищезазначених правил, зіткнуться з
дисциплінарними порушеннями, визначеними IPSF та національною федерацією
учасників.

11.

Федерації

11.1 Федерації – ключовий фактор у формуванні етики у всіх видах спортивної
діяльності та являються представниками IPSF у відповідних країнах. Їх поняття етики
та їх ставлення безпосередньо впливає на поведінку членів під їх керівництвом.
Таким чином, очікується, що федерації звернуть особливу увагу на моральний аспект
їх поведінки. Нижче викладено Кодекс поведінки федерацій IPSF.

12.

Етичні міркування для федерацій

12.1 Федерації повинні усвідомлювати, що майже всі їх повсякденні рішення та вибір
дій, а також стратегічні цілі мають етичні наслідки. Цей кодекс закликає федерації не
дотримуватися ставлення «перемога будь якою ціною» та діяти так, що найкращим
чином відображатиме розвиток та стратегічне мислення щодо майбутнього спорту у
своїй країні.
12.2 Від Федерацій вимагають підвищеної відповідальності за їх взаємодію з
учасниками та їх розміщення. Здоров'я, безпека, добробут та моральне виховання
учасника змагань є першочерговим завданням перед досягненням або репутацією
федерацій, клубу, школи чи тренера.
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13.

Стандарти поведінки Федерації

13.1 Федерації повинні поважати права, гідність та цінність кожної людини та
ставитися до них однаково в контексті спорту.
13.2 Федерації повинні ставити добробут та безпеку кожного учасника вище всіх
інших міркувань, включаючи удосконалення виконання.
13.3 Федерації повинні дотримуватися всіх правил, встановлених керівними
органами IPSF та не суперечити моральним цілям IPSF.
13.4 Федерації повинні розвивати відповідні робочі стосунки з кожним учасником,
засновані на взаємній довірі та повазі.
13.5 Федерації не повинні чинити надмірний вплив для отримання особистої вигоди
чи винагороди.
13.6 Федерації повинні заохочувати та спрямовувати учасників змагань брати на себе
відповідальність за власну поведінку та результати роботи.
13.7 Федерації повинні гарантувати, що діяльність, яку вони представляють або
проводять, відповідає віку, зрілості, досвіду та здібностям учасників.
13.8 Федерації повинні спочатку уточнити разом з учасниками змагань взаємні
обов’язки стосовно заходів IPSF.
13.9 Федерації повинні повністю співпрацювати з іншими фахівцями (наприклад,
іншими тренерами, посадовими особами, спеціалістами в області спорту, лікарями,
фізіотерапевтами) в найкращих інтересах учасника.
13.10 Федерації завжди повинні пропагувати звеличувати позитивні моменти спорту
(наприклад, чесна гра) та ніколи не потурати порушенням цього правила, поведінці,
що суперечить духу поул спорту чи відповідним правилам та нормам, або
використанню заборонених речовин чи методів.
13.11 Федерації повинні обов’язково демонструвати високі стандарти поведінки та
зовнішнього вигляду.
13.12 Федерації не повинні використовувати або терпіти ненормативну лексику.
13.13 Федерації, які порушують будь-який з вищезазначених правил, зіткнуться з
дисциплінарними порушеннями, визначеними IPSF та національною федерацією
учасників.
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14.

Добровольці та співробітники

14.1 Добровольці та співробітники федерації забезпечують встановлення етики у всіх
видах спорту, що безпосередньо відбивається на тренерах та учасниках, та
розглядається як етичні рамки організації. Таким чином, очікується, що добровольці
та співробітники будуть особливо уважно ставитися до морального аспекту їх
поведінки. Нижче викладено Кодекс поведінки добровольців та співробітників IPSF.

15.

Етичні міркування для добровольців та співробітників

15.1 Добровольці та співробітники повинні усвідомлювати, що майже всі їх
повсякденні рішення та вибір дій, а також стратегічні цілі мають етичні наслідки. Цей
кодекс закликає добровольців та співробітників не дотримуватися ставлення
«перемога будь якою ціною» та діяти так, що найкращим чином відображатиме
розвиток та стратегічне мислення щодо майбутнього спорту у своїй країні.
15.2 Посилення відповідальності вимагається від добровольців та співробітників, які
беруть участь у Федерації. Здоров'я, безпека, добробут та моральне виховання
учасника змагань є першочерговим завданням перед досягненням або репутацією
федерацій, клубу, школи чи тренера, а також перед будь-якою потенційною вигодою
для добровольців та співробітників.

16.

Стандарти поведінки добровольців та співробітників

16.1 Добровольці та співробітники повинні поважати права, гідність та цінність кожної
людини та ставитися до них однаково в контексті спорту.
16.2 Добровольці та співробітники повинні ставити добробут та безпеку кожного
учасника вище всіх інших міркувань, включаючи удосконалення виконання.
16.3 Добровольці та співробітники повинні дотримуватися всіх правил, встановлених
керівними органами IPSF.
16.4 Добровольці та співробітники повинні розвивати відповідні робочі стосунки з
кожним учасником/особою, яка взаємодіє з Федерацією, на основі взаємної довіри
та поваги.
16.5 Добровольці та співробітники не повинні чинити надмірний вплив для
отримання особистої вигоди чи винагороди.
16.6 Добровольці та співробітники повинні заохочувати та спрямовувати учасників
змагань брати на себе відповідальність за власну поведінку та результати роботи.
16.7 Добровольці та співробітники повинні гарантувати, що діяльність, яку вони
представляють або проводять, відповідає віку, зрілості, досвіду та здібностям
учасників.
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16.8 Добровольці та співробітники повинні спочатку уточнити у Федерації взаємні
обов’язки стосовно заходу IPSF.
16.9 Добровольці та співробітники повинні повністю співпрацювати з іншими
фахівцями (наприклад, іншими тренерами, посадовими особами, спеціалістами в
області спорту, лікарями, фізіотерапевтами) в найкращих інтересах учасників та
відвідувачів змагань.
16.10 Добровольці та співробітники завжди повинні пропагувати та звеличувати
позитивні моменти спорту (наприклад, чесна гра) та ніколи не потурати порушенням
цього правила, поведінці, що суперечить духу поул спорту чи відповідним правилам
та нормам, або використанню заборонених речовин чи методів.
16.11 Добровольці та співробітники повинні обов’язково демонструвати високі
стандарти поведінки та зовнішнього вигляду.
16.12 Добровольці та співробітники не повинні використовувати або терпіти
ненормативну лексику. Це стосується як онлайн, так і офлайн-комунікацій або
зауважень.
16.13 Добровольці та співробітники, які порушують будь-який з вищезазначених
правил, зіткнуться з дисциплінарними порушеннями, визначеними IPSF та
національною федерацією учасників.

17.

Порядок подання скарги

17.1 Будь-який учасник / тренер IPSF / Федерація / Добровольці та співробітники
можуть розпочати процедури згідно з цим кодексом етики, подавши скаргу разом із
адміністративним внеском у розмірі 50 фунтів стерлінгів протягом 10 днів після
змагань або інциденту, пов’язаного зі своєю скаргою до комітету з питань етики IPSF.
У разі будь-якого звинувачення, яке чітко не підпадає під "Стандарти поведінки
суддів" вище, Комітет з питань етики має повноваження вирішувати, чи підпадає
неналежна поведінка під Кодекс етики. Ця скарга повинна бути подана через вебсайт IPSF, скарги вважатимуться дійсними лише після отримання платежу.
17.2 Скарги будуть розглянуті лише в тому випадку, якщо учасник вичерпав усі інші
варіанти (тобто, проходив через свою федерацію/конкретний комітет IPSF).
17.3 У випадку кожного заявленого порушення, яке входить до сфери дії кодексу
етики, протягом 90 днів після проведення змагань мають бути здійснені наступні
кроки:
17.3.1
Фактичне розслідування проводиться Комітетом з питань етики, за
необхідності, зі сприянням персоналу IPSF. Попередні висновки Комітету з питань
етики чи інших суб'єктів IPSF можуть бути включені до доказів, розглянутих
Комітетом з питань етики, якщо це стосується обставин даної справи. У рамках
такого розслідування будь-яка особа, звинувачена в неетичній поведінці, має
право вивчити докази проти нього/неї, дати відповідь на звинувачення та право
пред'явити письмові докази від свого імені.
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17.3.2. Комітетом з питань етики висовуються відповідні санкції, якщо такі є.
Висовуючи санкції, Комітет з питань етики може розглянути будь-яке
попереднє рішення чи висновок Комітету з питань етики чи іншого суб'єкта
IPSF, що стосується минулої поведінки особи, яка підлягає санкціонуванню.
Особа, проти якої висуваються ці санкції, повинна бути поінформована про
цей факт. Будь-яка особа, проти якої були висунуті санкції, повинна бути
повідомлена протягом 10 днів після прийняття такого рішення. Ці санкції
можуть бути фінансовими або іншими.
17.3.3.
Висунуті санкції вважаються остаточними, якщо вони не
подаються на оскарження до Виконавчого комітету особою чи особами,
щодо яких були накладені санкції, або з ініціативи будь-якого члена
Виконавчого комітету. Таке оскарження повинно бути здійснене протягом 30
днів з дня повідомлення про висунуті санкції, за винятком випадків, коли
Виконавчий комітет може продовжити термін подачі апеляції, якщо за його
рішенням невідворотна затримка повідомлень чи інша поважна причина
перешкоджали своєчасному оскарженню. Якщо апеляція не була подана до
встановленого терміну, застосовуються висунуті санкції.
17.3.4. Після оскарження Виконавчим комітетом проводиться перегляд
фактів та доцільність висунутих санкцій. Особі, проти якої було висунуто
санкції, а також особі, яка подала скаргу, повідомляється про час та місце,
коли Виконавчий комітет розгляне справу. Особа, проти якої були висунуті
санкції, має право виступати перед Комітетом та представляти докази. У всіх
оскарженнях висунуті санкції, накладені Комітетом з питань етики, не діють
до завершення слухання апеляції. Висунуті санкції або підтверджуються,
змінюються або скасовуються Виконавчим комітетом.
17.3.5. Якщо особа, проти якої були висунуті санкції, є членом Виконавчого
комітету IPSF, він/вона не може оскаржувати санкції у Виконавчому комітеті,
але може звернутися до Світового конгресу IPSF на його наступному
запланованому засіданні.
17.3.6. Якщо будь-який член Комітету з питань етики або Виконавчого
комітету IPSF має конфлікт інтересів будь-якого роду, який може
перешкоджати об'єктивній участі в розгляді будь-якої справи, ця особа
повинна буде відмовитися від своєї ролі в цьому розслідуванні в якості члена
комітету чи члена правління у справі.
17.3.7.
Комітет з питань етики або Виконавчий комітет IPSF вправі
визначати покарання у вигляді штрафів, які підлягають підтвердженню на
початку кожного змагального сезону. Ці штрафи будуть сплачуватися
відповідно до рівня серйозності порушення. Ці комітети також залишають за
собою право призупинити чи заборонити участь будь-якої винної сторони, у
разі визнання відповідного порушення.
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