التالعب يف املنافسة
ما يجب عليك فعله وما ال ينبغي أن تفعله ؟

التالعب يف املنافسة ؟

يجب يتبع الرياضيون واإلداريون و موظفو الدعم الريايض القواعد البسيطة التالية:

أي محاولة للسيطرة عىل نتائج املسابقة أو تغيري املسار الطبيعي لحدث ريايض أو جزء منه.
حيث ميكن إرتكاب التالعب باملنافسة يف األلعاب الرياضية أو املالية  ،وأحياناً عرب أنشطة
املراهنة والتحديات غري القانونية.

ال تراهن عىل حدث أو عىل أي منافسة أخرى يجريها الرياضيون أو أي
رياضة يف حدث ريايض متعدد املنافسات مثل األلعاب األوملبية.

أنواع التالعب يف املنافسة؟

2

ال تتالعب باملنافسة أو تحديد النتيجة .

يكون بالتآمر لتغيري نتيجة حدث أو مسابقة.

3

ال تشارك املعلومات الداخلية عن أي فريق منافس مع أي شخص .أنت ال
تعرف أبدا ً كيف ميكن إستخدامها.

أن يكون التغيري جزء من الحدث  ،والذي يشار إليه أحياناً مبخالفة قواعد املنافسة ،
عىل سيبل املثال  :القيام عن عمد مبحاولة فاشلة أو تحديد النتائج يف املنافسة
التأهيلية  ،،الخ.

4

ال تقبل أي فوائد مثل الهدايا واملال وقضاء ليايل يف الفندق  ،إلخ

تقليل األداء عن قصد لتحقيق مكاسب رياضية أو مالية من خالل املراهنات غري
القانونية لضامن فوز طرف ثالث برهانه.

5

إجعل دامئاً األبالغ عن املامرسات غرياملشبوة نهج للتعامل مع املنافسة .
العلم بالتالعب يف املنافسة وعدم اإلبالغ عنه يؤدي إيل عقوبة اإليقاف
لفرتة محددة ورمبا اإليقاف نهائيأً.

توفري أو تلقي أو السعي للحصول عىل فائدة مقابل أي شكل آخر من األشكال
السلوك الفاسد أو التالعب يف املنافسة.
مشاركة املعلومات الداخلية الخاصة عن فريق ما ) مثال  :التكتيكات اإلصابات
وغريها( التي ميكن الرياضيني واملسؤولني وموظفي الدعم للوصول إليها و
إستخدامها بعد ذلك ألغراض املراهنة أو غريها من أساليب الرياضة غري
األخالقية أو املكاسب املالية.

6

كن دامئاً حريص عىل اإلبالغ عن أي شئ مشبوه قد تكون عىل علم به إذا
كنت تعتقد أنه غريأخالقي .

7

تعاون دامئاً مع أي تحقيق يجريه اإلتحاد العاملي أللعاب
أو مركز النزاهة أللعاب القوى ) . ( AIU

القوى ) ( IAAF

املسؤولون أو غريهم من املشاركني يف أنشطة للتغيري أو التالعب بنتيجة حدث
وبالتايل تقديم خدمة ال داعي لها للفرد.

بعالتلا نع عبنت يتلا تاديدهتلاب ةيارد ىلع نوكي نأ ىوقلا باعلأ عمتجمل مهملا نم
بغرتو كوكش وأ فواخم كيدل تناك اذإ .انتضاير ةمالسب رضي اذهف ،ةسفانملاب ةجيتنب
.ىوقلا باعلأ داحتا يف ةهازنلا ةدحوب لاصتالا ىجريف ،ديزملا ةفرعم يف

قف واثقاً  ،وتحدث
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