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ا�سؤولون أو غ�هم من ا�شارك� � أنشطة للتغي� أو الت	عب بنتيجة حدث 

وبالتا� تقديم خدمة � داعي لها للفرد.

الت	عب � ا�نافسة

أنواع الت	عب � ا�نافسة؟

الت	عب � ا�نافسة ؟

أي محاولة للسيطرة ع¡ نتائج ا�سابقة أو تغي� ا�سار الطبيعي لحدث ريا� أو جزء منه. 

حيث ªكن إرتكاب الت	عب با�نافسة � ا§لعاب الرياضية أو ا�الية ، وأحياناً ع¤ أنشطة 

ا�راهنة والتحديات غ� القانونية.

يكون بالتآمر لتغي� نتيجة حدث أو مسابقة.

تقليل ا§داء عن قصد لتحقيق مكاسب رياضية أو مالية من خ	ل ا�راهنات غ� 

القانونية لض·ن فوز طرف ثالث برهانه.

أن يكون التغي� جزء من الحدث ، والذي يشار إليه أحياناً ºخالفة قواعد ا�نافسة ، 

ع¡ سيبل ا�ثال : القيام عن عمد ºحاولة فاشلة أو تحديد  النتائج � ا�نافسة 

التأهيلية ،، الخ.

توف� أو تلقي أو السعي للحصول ع¡ فائدة مقابل أي  شكل آخر من ا§شكال 

السلوك الفاسد أو الت	عب � ا�نافسة.

مشاركة ا�علومات الداخلية الخاصة عن فريق ما ( مثال : التكتيكات اÅصابات 

وغ�ها) التي ªكن الرياضي� وا�سؤول� وموظفي الدعم للوصول إليها و 

إستخدامها بعد ذلك §غراض ا�راهنة أو غ�ها من أساليب الرياضة غ� 

ا§خ	قية أو ا�كاسب ا�الية.

ما يجب عليك فعله وما � ينبغي أن تفعله ؟
يجب يتبع الرياضيون واÅداريون و موظفو الدعم الريا� القواعد البسيطة التالية:

� تت	عب با�نافسة أو تحديد النتيجة . 2

� تقبل أي فوائد مثل الهدايا وا�ال وقضاء ليا� � الفندق ، إلخ 4

� تشارك ا�علومات الداخلية عن أي فريق منافس مع أي شخص. أنت � 

تعرف أبداً كيف ªكن إستخدامها.
3

إجعل داÐاً ا§ب	غ  عن ا�·رسات غ�ا�شبوة نهج للتعامل مع ا�نافسة . 

العلم بالت	عب � ا�نافسة وعدم اÅب	غ  عنه يؤدي إ� عقوبة اÅيقاف 

لفÑة محددة ورºا اÅيقاف  نهائيأً.

5

كن داÐاً حريص ع¡ اÅب	غ عن أي شئ مشبوه قد تكون ع¡ علم به إذا 

كنت تعتقد أنه غ�أخ	قي .
6

 (  IAAF ) تحاد العا�ي §لعاب القوىÅاً مع أي تحقيق يجريه اÐتعاون دا

. ( AIU ) أو مركز النزاهة §لعاب القوى
7

� تراهن ع¡ حدث أو ع¡ أي منافسة أخرى يجريها الرياضيون أو أي 

رياضة � حدث ريا� متعدد ا�نافسات مثل ا§لعاب ا§و�بية.

 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

لÛب	غ عن الت	عب � ا�نافسة


