Eesti Võimlemisliidu treenerite ja kohtunike käitumise eeskirjad
1. Eesti Võimlemisliidu (EEVL) klubide treenerid ja kohtunikud on teadlikud ja järgivad kõiki
Rahvusvahelise Võimlemisföderatsiooni (FIG) eetika koodeksi ja Eesti Olümpiakomitee (EOK)
treeneri eetika koodeksi reegleid ja EEVL treenerite ja kohtunike käitumise eeskirjad.
2. Treener/kohtunik järgib ja täidab kõiki nõudmisi, mis on ajendatud kohustusest austada ja kinni
pidada kõikidest hea tava reeglitest teiste võimlemisklubide treenerite ja kohtunike ning võimlejate
suhtes nii võistlustel kui väljaspool seda.
3. Treener/kohtunik peab austama kõigi treenitavate eneseväärikust, tunnustama igaühe panust
ning õigust olla nii sõnaliselt kui füüsiliselt ahistamata.
4. Treener/kohtunik peab tunnistama, et kõigil treeneritel on võrdne õigus oodata oma
treenitavate reeglitepärases võistluses edu. Märkused, soovitused ja kriitika tuleb esitada otse
vastavale inimesele ja nendest tuleb rääkida omavahel, mitte avalikult.
5. Treener/kohtunik peab hoidma kõrgel võimlemise head mainet nii Eestis kui rahvusvaheliselt
ja mitte esinema oma koduklubi või alaliitu kahjustavate avalduste ja arvamustega nii
siseküsimuste kui treenerite või kohtunike tegevuse osas ning keelduma kolmandatele isikutele
sellekohaste kommentaaride andmisest.
6. Treener/kohtunik peab oma isikliku käitumisega kinni järgmistest eetilistest väärtustest:
- väärikus – kõikidel inimestel on võrdsed õigused, olenemata nende soost, päritolust,
rahvusest, usust, vaadetest ja võimetest.
- ausus – treener/kohtunik on aus ja heasoovlik, soodustab probleemide avameelset
arutlemist ja vastutab oma sõnade eest. Treener/kohtunik taunib silmakirjalikkust ja väldib
intriige, teiste halvustamist ning ei kiida heaks kadedust ega kahjurõõmu.
- õiglus – treener/kohtunik taotleb konfliktide õiglast lahendamist ning hindamisel ja
hinnangute andmisel on alati objektiivne.
7. Treener/kohtunik peab austama treeneri ametiväärikust ning olema alati välimuselt ja
käitumiselt korrektne. Ka väljapool treening- ja võistluskeskkonda peab olema treenitavatele ja
kolleegidele eeskujuks.
8.Treeneril/kohtunikul on keelatud suitsetada treenitavate juuresolekul ning spordihoone vahetus
läheduses (a´ 50 m). Treener/kohtunik peab olema treeningu ajal kaine ega tohi ei enne tööd ega
töö ajal tarvitada alkoholi.
9. EEVL klubidel on õigus sätestada oma treeneritele/ kohtunikele kohustuslikke lisareegleid, mis
on kooskõlas heade tavade ja kommetega, reguleerimaks võimlemisalast tegevust ning
kaitsmaks efektiivsemalt treenerite/kohtunike ja võimlejate õigusi ja kohustusi.
10. Antud eeskirjade ja üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide rikkumise korral võib EEVL
juhatuse otsusega kasutusele võtta meetmeid ja sanktsioone sõltuvalt rikkumise raskusastmele
alljärgnevalt:
- hoiatuse või noomitusega
- ajutise kõrvaldamisega võistlustelt teatud perioodiks
- rahatrahviga
11. Sanktsioonide määramisel edastatakse vastava-sisuline kirjalik teade.

