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TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

 

Federasyonumuz; bünyesindeki spor branşlarını tanıtmak, sevdirmek, yaygınlaşmasını 

sağlamak,  yarışmalar düzenlemek, denetlemek, bölge, şehir, branş ayırımı yapmadan buz 

sporlarının gelişimine katkıda bulunmak, evrensel, insani ve sportif yüksek değerleri dikkate 

alarak iyi eğitimli, nitelikli, ulusal ve uluslararası olimpik sporcular ve görevliler yetiştirmeyi 

amaç edinmiştir. 

 

Bu süreçte Federasyonumuza bağlı tüm sporcu, görevli, yetkili ve yöneticilerin karşılıklı 

hoşgörü, saygı, adalet, yardımseverlik ve dayanışmayı kapsayan aşağıda ki etik ilkelere uygun 

davranışlar sergilemeleri bulundukları konum gereği önem arz etmektedir.  

 

 

1. Türkiye Buz Federasyonu’ nun faaliyetlerinde yer alan sporcu, antrenör, hakem, uzman, 

kontrolör, personel, istisnasız tüm görevli ve yöneticilerin etik davranış kurallarına uyması 

gerekmektedir.  

2. Söz konusu kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal sonucu olduğu savı geçerli bir mazeret 

olarak kabul edilemez. İhlal edenler cezalandırılmaları için Disiplin kuruluna sevk edilir.   

3. İlgili tüm sporcu, yönetici ve görevliler federasyonumuzun faaliyetlerine katılmanın bir ayrıcalık 

olduğunu ve kendilerine önemli  bir sorumluluk yüklediğini kabul ederek ulusal ve uluslararası 

faaliyetlerde federasyonumuzun itibarını ve imajını zedeleyecek davranışlarda bulunamaz. 

4. Yöneticiler, hakemler, görevliler genç sporculara örnek olacak davranışlar sergilemek 

zorundadırlar. 

5. Bilinçli Sporcularımız ve görevlilerimiz önce kendisine, sonra rakiplerine, hakemlere, çalıştırıcı 

ve yöneticiler ile seyircilere karşı saygılı davranırlar.  

6. Faaliyetler sırasında görevli olan bireyler, federasyonumuzun belirlediği giyim, konaklama, 

ulaşım, çalışma ve yarışma kuralları ve programına eksiksiz uyarlar. 

7. Sporcularımız yarışma öncesi ve sonrasında ya da yarışmalar sırasında hiçbir şekilde yasal 

olmayan ve doping kapsamına giren ilaçlar kullanamaz. 

8. Faaliyetlere katılan tüm bireyler Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun yayımladığı tüm 

talimatlara uymakla yükümlüdür.( talimatların hepsi internet sitemizde yayımlanmıştır) 

9. Yurt dışında ki yarışmalara katılan kafilelerimizde ki kafile başkanı, sporcu, teknik görevli, ilgili 

spor bireyleri, belli bir disiplin içinde milli formalarımızı şerefle taşıyarak ülkemizi en yüksek 

etik değerlerle temsil etmek zorundadır. Kafile bireylerimiz ve sporcularımız katıldıkları 

faaliyetin programına uyar. Kafile başkanlarının vereceği sorumlulukları yerine getirirler. Kafile 

başkanına haber vermeden kafileden ayrılamazlar ve başka programa katılamazlar. Kafile 

Başkanlarımız gerekli toplantılara katılır ve Federasyon Başkanı tarafından onaylanan 

mazeretleri olmadan ve görevini başkasına devretmeden kafileden ayrılamaz. 

10. Tüm ilgililerimizin bu etik kuralları okuması, kabul ettikleri takdirde aşağıdaki taahhütnameyi 

imzalaması zorunludur. 
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Ben …………(İsim –Soyad)…………………………Antrenör/ Sporcu / İdareci/ Teknik /görevli  

veya personel olarak Türkiye Buz Pateni Federasyonunca atandığım bütün organizasyonlarda 

Türkiye Buz Pateni  Federasyonun kabul ettiği yukarıdaki yüksek sportif  ve ahlaki etik kurallara 

uygun davranacağımı , uluslararası organizasyonlarda ülkemi mümkün olan en iyi şekilde temsil 

edeceğimi aksi olduğu takdirde Disiplin Kurulunun tarafıma ceza uygulayabileceğini bildiğimi 

kabul ve taahhüt ederim. 

 

Tarih :        İmza : 
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