Eesti Triatloni Liidu Eetikakoodeks

Käesolev Eesti Triatloni Liidu (edaspidi nimetatud ETL) eetikakoodeks (edaspidi nimetatud
Eetikakoodeks) on juhindumiseks ETL liikmetele, võistlejatele, ETL juhatusele ja
sekretariaadile, ETL tegevusega seotud treeneritele, kohtunikele ja teistele asjaosalistele (edaspidi
ühiselt nimetatud Liikmed).
Käesolevas Eetikakoodeksis kehtestatud üldised käitumisreeglid, ausa mängu reeglite ja tervisliku
sportimise üldtunnustatud põhimõtete heas usus järgimine, triatloni kui spordiala
populariseerimine ja edendamine, vastavalt seadustele ning rahvusvahelistele reeglitele käitumine
peavad olema Liikmete peamiseks eesmärgiks.
Eetikakoodeks kinnitatakse ETL juhatuse poolt ja see on ETL aukohtu (edaspidi nimetatud
Aukohus) tegevuse aluseks. Aukohus käsitleb üksnes Eetikakoodeksi järgimisega seonduvaid
avaldusi ja kaebusi Eetikakoodeksis ettenähtud korras. Võistlustega seotud kaebused ja avaldused
lahendatakse vastavalt ETL juhatuse poolt kehtestatud juhenditele ja kordadele.
Tulenevalt eelnimetatud põhimõtetest järgib ise ja jälgib ETL juhatus Liikmete poolt järgmiste
põhimõtete täitmist.
1. Liikmete kohustused:
1.1. Liikmed täidavad kõiki Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega sätestatud kohustusi täies
ulatuses ja järgides sealhulgas triatloniga seotud rahvusvahelisi võistlusreegleid ja - juhendeid.
1.2. Liikmed kohustuvad järgima ausa sportimise ja sporditegevuse üldtunnustatud reegleid ja
häid tavasid, toetades Liikmete sportlikke pürgimusi ja saavutusi.
1.3. Liikmed kohustuvad tunnistama ja täitma ETL juhatuse ning Aukohtu otsuseid, mis on
vastavuses ETL põhikirja, käesoleva Eetikakoodeksi ja Eesti Vabariigi seadustega.
1.4. ETL liikmed on oma käitumises ja tegevuses eeskujuks kõigile triatloniga tegelevatele
isikutele nii Eesti Vabariigis kui väljaspool seda.
1.5. Liikmete suhted ETL ja teiste Liikmetega rajanevad vastastikusel austusel ja usaldusel. Liige
suhtub teistesse Liikmetesse heatahtlikult, ausalt, viisakalt ja korrektselt, on abivalmis ja
koostööaldis. Liikmetevahelistes suhetes ei kasutata sõimu, ebatsensuurseid sõnu ja väljendeid.
1.6. Liikmed kohustuvad hoiduma avaldamast halvustavaid kommentaare ja põhjendamatuid
süüdistusi ning tendentslikke või eksitavaid seisukohavõtte ETL, teiste Liikmete või nende
tegevuse kohta.
1.7. ETL liikmed kohustuvad vastama oma teiste ETL liikmete päringutele ja kaebustele
võimalikult kiiresti ning tegema heas usus kõik endast sõltuva võimalike probleemide kiireks
lahendamiseks.
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1.8. Liikmed kohustuvad oma tegevuses järgima ühiskonnaeetilisi käitumisnorme.
1.9. Liige ei laima, kritiseeri ega väärista ETL või teisi Liikmeid avalikkuse ees, vaid lahendab
üleskerkivaid probleeme või kitsaskohti konstruktiivselt koos ETL-ga. Liikmetel on keelatud
valetada või esitada eksitavaid andmeid Liikmete või enda tegevuste kohta.
1.10. Liikmed vastutavad enda või oma esindaja(te) poolt väljendatud seisukohtade eest.
1.11. Liige ei lahenda Liikmete või ETL vahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees. Avalikkuse
ees ja meedias esineb Liige üksnes enda nimel, välja arvatud juhul, kui ta on õigustatud ETL
nimel esinema oma ametikoha tõttu või kui ta on selleks volitatud.
1.12. Liikmetel on keelatud oma tegevuses kasutada ebaausaid võtteid või sooritada
ebaseaduslikke toiminguid.
1.13. Liikmed harrastavad tervislikke eluviise: kutse-eetikast ja Liikme staatusest lähtuvalt ei viibi
Liige oma kohustuste täitmisel alkoholi- ega narkojoobes, ei suitseta võistlus- ega
treeningpaikades.
1.14. Võistlustest ja isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelisid Liikmete vahel püütakse
lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib Liikmetevahelise vaidluse
lahendamiseks pöörduda ETL juhatuse või Aukohtu poole.
2. Liikme poolt ühe või mitme eelnimetatud Eetikakoodeksi kohustuse rikkumisel:
2.1. ETL juhatus või Liige, kellel on põhjust uskuda, et teine Liige on rikkunud käesolevat
Eetikakoodeksit, esitab sellekohase kirjaliku kaebuse Aukohtule.
2.2. Hiljemalt ühe nädala jooksul pärast kaebuse esitamist saadab Aukohus kirja koos kaebuse
koopiaga vastavale Liikmele nõudega esitada Aukohtule seletus esitatud kaebusele. Liige, kelle
kohta kaebus esitati, esitab Aukohtule omapoolse kirjaliku seletuse hiljemalt ühe nädala jooksul
Aukohtu vastava kirja saamisest. Aukohus saadab kaebuse kirjaliku koopia koos selle Liikme
seletusega kõigile ETL juhatuse liikmetele enne Eetikakoodeksi punktis 2.3.2 fikseeritud karistuse
määramist.
Kõigil ETL juhatuse liikmetel on õigus esitada Aukohtule oma kirjalik seisukoht kõigi Aukohtule
esitatud kaebuste suhtes. Liiget, kelle suhtes on jõustunud Eetikakoodeksi rikkumist puudutav
süüdimõistev kohtuotsus, võib ETL juhatus Liidu liikmeskonnast välja arvata või keelduda
temaga edaspidisest koostööst.
2.3. Aukohus vaatab esitatud seletuse läbi ja võtab vastu otsuse kahe nädala jooksul pärast
seletuse esitamist vastavuses alljärgnevaga:
2.3.1. juhul, kui Aukohus otsustab, et esitatud seletus on rahuldav ning käesoleva Eetikakoodeksi
rikkumist ei tuvastatud, saadab Aukohus vastavasisulise kirja mõlemale osapoolele ning loeb
juhtumi lõpetatuks;
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2.3.2. juhul, kui Aukohus leiab, et esitatud kaebus on põhjendatud ning tegemist on käesoleva
Eetikakoodeksi rikkumisega, määrab Aukohus vastava karistuse alljärgnevatest:
a) hoiatus;
b) noomitus;
c) väljaarvamine ETL-st, ETL juhatusest, litsentsi või õiguse peatamine või koostöö lõpetamine
sõltuvalt Liikme staatusest.
2.3.3. Käesoleva eetikakoodeksi punkti 2.3.2. alapunktide b) ja c) alusel fikseeritud karistuse peab
kinnitama ETL juhatus oma otsusega.
2.3.4. Määratud karistus avalikustatakse alljärgnevate põhimõtete alusel:
a) hoiatus avalikustatakse Liikmetele;
b) noomitus avalikustatakse Liikmetele ja ETL juhatuse otsuse alusel avalikkusele;
c) väljaarvamine ETL-st avalikustatakse Liikmetele ja avalikkusele.
2.4. ETL juhatus, saanud Aukohtult käesoleva Eetikakoodeksi punktis 2.3.3. nimetatud
karistusettepaneku, koguneb juhtumit arutama 30 päeva jooksul pärast vastava ettepaneku
saamist. ETL juhatus võib oma äranägemise järgi kutsuda asjassepuutuvat Liiget andma seletusi
käsitletava juhtumi kohta. Asjassepuutuval Liikmel on õigus iseseisvalt pöörduda ETL juhatuse
poole ettepanekuga anda seletusi käsitletava juhtumi kohta. Juhatus võtab vastu otsuse järgneva
30 päeva jooksul.
2.5. ETL juhatus, otsustanud Aukohtu karistusettepanekut mitte heaks kiita, saadab
vastavasisulise kirjaliku teate Aukohtule ja asjassepuutuvale Liikmele koos põhjendusega.
Aukohtul ei ole õigust antud juhtumit edasi käsitleda.
2.6. ETL endine liige, kes on Liidust välja arvatud vastavalt Eetikakoodeksi punktides 2.3 ja 2.4
kirjeldatule, omab õigust taotleda ETL liikmeks saamist 1 (ühe) aasta möödumisel tema
väljaarvamisest, esitades ETL juhatusele rahuldavad tõendid selle kohta, et taotleja on võtnud
tarvitusele meetmed ETL-st väljaarvamise põhjuste edaspidiseks vältimiseks.
2.7. Kõikidel Liikmetel on õigus esitada mistahes ajal mistahes tõendeid Aukohtule ja/või ETL
juhatusele oma seisukohtade kaitseks.
2.8. Vastuolu korral ETL põhikirja ja käesoleva Eetikakoodeksi sätete vahel on ülemuslik
esimene.
Käesolev Eetikakoodeks on kinnitatud ETL juhatuse 05.11.2013.a. otsusega.
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