የውድድር ስርዓት ማደናቀፍ
ምንነት መረዳት
የውድድር ስርዓትን ማደናቀፍ ምንማለት ነው?

ምን ማድረግ እና አለመደረግ አለበት?

የውድድርን ውጤት ለመቆጣጠር ወይም የስፖርቱን ተፈጥሮአዊ ሂደት
ለማደናቀፍ ወይም የትኛውም አካል ለማስተጓጎል የሚደረግ
ማንኛውም አይነት ሙከራ ነው

አትሌቱ፣የልዑካን ቡድኑ እና አትሌቱን የሚደግፍ አካላት እነዚህን ቀላል
ህጎች መከተል ይኖርበታል

የውድድር ስርዓት ማደናቀፍ ለሰውነት ማጎልመሻ ወይም ገንዘብን
ለማግኘት እና አንዳንዴ ህገ ወጥ መወራረድ ወይም የቁማር ድርጊትን
ይመለከታል

በሚካፈሉበት ማንኛውም አይነት
ውድድሮች፣የትኛውም አይነት የአትሌቲክስ ስፖርት
ወይም ዘርፈ ብዙ የስፖርት ውድድር እንደ ኦሎፒክ
ጨዋታዎች ላይ አለመወራረድ

የውድድር ስርዓትን ማደናቀፍ ምን ይመስላል?
የውድድርን ወይም የአንድ ድርጊት ውጤትን ለመቀልበስ ማሴር
በአብዛኛው የቦታ ማሻሸያ ለማድርግ ተብሎ የሂደቱን አካል
ለመቀየር የሚደረግ ሴራ ምሳሌ፡- ሁንተብሎ በማጣራያ ምድቦች
ውጤትን ለማስተካከል ሲባል ተቀባይነት የሌለውን ሙከራ
ማካሌድ
ሁንተብሎ አፈፃፀምን ከአቅም በታች በማድረግ በህገወጥ ስፖርት
ገንዘብን ለማግኘት፣ወይም በመወራረድ አልያም በቁማር
ሦስተኛው ወገን የተወራረደውን እንዲያሸንፍ ማረጋገጥ
መስጠት፣መቀበል ወይም ጥቅምን ለማግኘት ሲባል ማንኛውም
አይነት የሙስና ባህሪ ወይም የውድድር ስርዓት ለማደናቀፍ
የሚደረግ ልውውጥን ያካትታል
አትሌቱ፣ የልዑካን ቡድኑ እና ደጋፊ አካላት ያላቸውን የውስጥ
መረጃን ማለትም (ስልት፣ጉዳት ወ.ዘ.ተ ለመወራረጃ
ምክኒያት፣ለስፖርታዊ ሙያዊ ስነ-ምግባር ለሌለው ጉዳይ ወይም
ገንዘብ ለማግኘት ሲባል እነዚህን የውስጥ መረጃዎች መልቀቅ

2

የውድድር ስርዓትን አለማደናቀፍ ወይም ውጤትን
አለማስተካከል

3

መረጃዎች በምን መልኩ ሊተረጎም እንደሚችል
ስለማይታወቅ የውስጥ መረጃን ለማንም አለማካፈል

4

እንደ ስጦታ፣ገንዘብ፣ የሆቴል ማደራያ የክፍያ ወጪን
ወ.ዘ.ተ የመሳሰሉትን ማንኛውም አይነት ጥቅማ
ጥቅሞችን አለመቀበል

5

ሁልጊዜ የውድድር ስርዓት የማደናቀፍ ሂደት ሲመለከቱ
ማሳወቅ፡፡ እያወቁ አለመናገር ቅጣት፣የገንዘብ መቀጫና
እና እስከ ሙሉበሙሉ መታገድን ያስከትላል፡፡

6

ማንኛውም አይነት ጥርጣሬ ወይም የሙያ ስነ ምግባር
ህግ ጥሰት ካለ ማሳወቅ

7

.(በአለም አቀፍ አትሌቲክስ ፌደሬሽን ወይም
በአትሌቲክስ አንድነት ክፍል(ኤአዩ) በኩል ለሚደረጉ
ምርመራዎች ትብብር ማድረግ

በውድድር ስርዓት የሚያደናቅፉ ጉዳዬችን ማወቅ እንደ አትሌት ሀላፊነት ሲሆን
አለማወቅ ምክኒያት አይሆንም!
ጥርጣሬ ካሎት በተቻለ ፍጥነት ወደ በአትሌቲክስ አንድነት ክፍል(ኤአዩ)ለማግኘት ይችላሉ

በከፍታ እንቁም፣ እንናገር

ለፍትሀዊ አትሌቲክስ ስርዓት መስፈን ትግል የበኩልዎን ሀላፊነት ለመወጣት ማንኛውም አይነት የውድድር
ስርዓት መደናቀፍ ወይም አጠራጣሪ እንቅስቃሴን ካስተዋሉ ከዚህ በታች ባለው ሊንክ ወይም ኢሜል አድራሻ
ማንነቶ ሳይታወቅ/ያሳወቀው አካል ስም ሳይገለፅ/ ያሳውቁ: info@athleticsintegrity.org
የውድድር ስርዓት መደናቀፍን ያሳውቁ/ሪፖርት ያድርጉ

የውድድር ስርዓት መደናቀፍ ዙርያ ላሉ መረጃዎች በ አለም አቀፍ
አትሌቲክስ ፌደሬሽን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዬና ዶሀ 2019
የአትሌቲክስ አንድነት ድህረ-ገፅ ይጎብኙ

