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PREAMBUL

CARTA EUROPEANA A SPORTULUI SI CODUL ETIC SPORTIV
Adoptată în 1992 şi revizuită în 2001, Carta europeană a Sportului şi Codul Etic Sportiv
constituie o evoluţie naturală a concepţiei Consiliului Europei în materie de sport. Carta furnizează
cadrul politic la care trebuie să adere toate ţările membre ale U.E., iar Codul Etic completează Carta.
De asemenea Consiliul Europei luptă împotriva “feţei ascunse” a sportului – DOPAJUL, ca şi contra
VIOLENŢEI, prin intermediul a doua convenţii, care se aplică de fapt în întreaga lume. În spiritul
acestora guvernul României este angajat să ofere posibilitatea practicării sportului pentru cetăţenii ţării
noastre în condiţii bine definite, în cooperare cu organizaţiile sportive corespunzătoare, conform Cartei
si Codului Etic.
Codul Etic Sportiv reprezintă un cadru de formulare a unor reguli consensuale între membrii
mişcării sportive. El are menirea de a optimiza procesul de formare sportivă, profesională, morală şi
civică, în determinarea unor atitudini şi comportamente exemplare, în scopul realizării şi respectării
integrităţii personalităţii sportive.
Codul desfăşoară un ansamblu de drepturi şi îndatoriri ce decurg din valori universal valabile,
aplicabile în situaţii concrete, în ideea unei interacţiuni sociale armonioase – cadru de eficientizare a
potenţialului profesional, uman şi sportiv, a tuturor celor implicaţi, de realizare a performanţei de fapt.

CAPITOLUL I – PRINCIPII GENERALE

Art. 1 Codul Etic al F.R.P.A. este elaborat în concordanţă cu reglementările R(92)13 şi R(92)14
din Carta Europeană a Sportului şi cu recomandările Comitetului miniştrilor statelor U.E. privitoare la
Codul Etic Sportiv.
Art. 2 Codul Etic al F.R.P.A. este constituit conform Art. 1, cît şi a prevederilor Statutului
F.R.P.A. referitoare la lupta împotriva violenţei în sport şi a dopajului sportiv, cît şi la promovarea
tolerantei şi a Fair-play-ului.
Art. 3 Codul Etic al F.R.P.A. se adresează tuturor structurilor afiliate federaţiei, tuturor
membrilor comitetelor şi comisiilor federale şi a Biroului Federal, organizatorilor şi oficialilor
participanţi la competiţii şi alte manifestări, în ţară şi în străinătate.
Art. 4 Principiile Codului Etic trebuie respectate în egală masură de toţi tehnicienii, antrenori,
instructori, cadre medicale, maseuri şi alte persoane cu responsabilităţi, care participă la activităţi
legate de disciplina Pangration Athlima.
Art. 5 F.R.P.A. şi membri afiliaţi vor transmite directive clare, care să promoveze principiile
eticii sportive, în mod deosebit în rîndul tinerilor sportivi.
Art. 6 Consideraţiile etice care stau la baza fair-play-ului nu sunt facultative, ele sunt
esenţiale în sport, implicit în Pangration Athlima, şi se aplică în antrenamente, competiţii, ca şi în viaţa
în societate.
Art. 7 Codul Etic Sportiv asigură protecţie faţă de presiunile societăţii moderne, creînd un
cadru orientat pe fair-play şi spirit colectiv - valori de bază tradiţionale ale sportului.
Art. 8 Structurile sportive afiliate F.R.P.A. şi persoanele cu drept de decizie, care pot influenţa
modalitatea de implicare a tineretului, trebuie să promoveze ideea ca fair-play-ul înseamnă mai mult
decît respectarea unor reguli. Fair - play-ul este un mod de a gîndi şi de a respecta, mai presus decît un
anumit comportament.
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Art. 9 Gîndind corect şi respectînd regulile în sport se poate lupta cu înşelăciunea, cu falsul, cu
trişarea prin dopaj, cu violenăa de orice tip, împotriva oricăror forme de comportament neadecvat,
oferindu-se astfel egalitatea de şanse fiecarui sportiv.
Art. 10 F.R.P.A. şi alte instituţii şi profesii implicate au responsabilitatea promovării fair-playului şi a principiilor etice în sport.
Art. 11 Sportivii cei mai titraţi în Pangration Athlima, care servesc drept model pentru juniori şi
tineret, vor da exemple de fair-play.
Art. 12 Activităţile benevole, voluntariatul, grija faţă de mediu, grija faţă de resurse, sunt
aspecte de comportament etic.

CAPITOLUL II – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANELOR CARE
ACTIVEAZĂ ÎN PANGRATION ATHLIMA

Art. 13 Sportivii şi personalul care activează în aceasta disciplină sportivă au drepturi şi
îndatoriri care decurg din legislaţia în vigoare, din Statutul şi regulamentele F.R.P.A. şi din prevederile
contractuale de munca şi de performanţă.
Art. 14 În consecinţă, F.R.P.A. garantează respectarea drepturilor omului, a demnităţii umane şi
asigură drepturi egale tuturor sportivilor, pe baza principiilor nediscriminării şi echităţii, egalităţii de
şanse şi tratament, autonomiei personale, transparenţei şi informării corecte, accesului nediferenţiat la
resurse materiale şi servicii.
14.1
În acest scop se va urmări eliminarea conflictului de interese, depăşirea şi/sau
soluţionarea stărilor tensionate, prevenirea oricărei forme de corupţie, favoritism sau înşelăciune,
protecţia faţă de abuzuri, denigrare, calomnie şi răzbunare.
14.2
Este interzisă hărţuirea de orice tip: fizică, morală, sexuală sau profesională.
Art. 15 F.R.P.A. protejează performanţa, asigură recunoaşterea meritelor, asigură aprecierea şi
ierarhizarea calitativă, funcţie de rezultatele obţinute în activitate, pentru oricine.
Art. 16 F.R.P.A. îşi apără dreptul la imagine, cultivă şi apreciază loialitatea faţă de federaţie,
precum şi cooperarea în activitate.
Art. 17 Sportivii, tehnicienii şi persoanele implicate au deplină libertate de gîndire, de conştiinţă
şi de manifestare culturală şi profesională.
17.1 Respectul pentru om şi demnitatea umană reprezintă un drept şi o cerinţă fundamentală a
activităţii sportive.
Art. 18 Responsabilitatea federaţiei, a membrilor săi şi a factorilor de decizie în Pangration
Athlima (conducători de cluburi, reprezentanţi, tehnicieni), reprezintă o garanţie a dreptului de a
practica disciplina sportivă astfel încît să ofere satisfacţii oricărui sportiv, indiferent de naţionalitate,
sex, religie, statut social şi convingeri politice.
Art. 19 Sportivii şi tehnicienii din Pangration Athlima au dreptul de a se asocia în sindicate sau
să adere la mişcări sindicale şi la alte asociaţii, în măsura în care acest lucru nu aduce atingere
prestigiului şi imaginii F.R.P.A.

CAPITOLUL III – OBLIGAŢII

Art. 20 Sportivii, tehnicienii şi alte profesii implicate în disciplina Pangration Athlima au
obligaţia să respecte prevederile legilor şi a regulamentelor în baza cărora îşi desfăşoara activitatea.
20.1
Dopajul este strict interzis! Sportivii şi tehnicienii trebuie să respingă orice formă de
înşelăciune şi să nu tolereze nici o metodă ilicită de obţinere a performanţei.
20.2
Toţi cei implicaţi sunt chemaţi să respecte ordinea, moralitatea, onoarea personală şi
drepturile celorlalţi.
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20.3 Întreaga mişcare a Pangration Athlima din Romînia are datoria de a evita limbajul
vulgar, de a menţine un climat civilizat, de respect reciproc, demnitate, toleranţa, solidaritate, grijă şi
loialitate faţă de Federaţie.
20.4 Tehnicienii şi antrenorii trebuie să probeze calităţi psiho-pedagogice, spirit de dreptate,
obiectivitate şi corectitudine în evaluarea performanţelor.
20.5 Tehnicienii şi antrenorii şi orice alt tip de personal implicat nu pot tolera şi accepta mita,
sau alte mijloace ilicite în activitatea lor.
20.6
Tehnicienii şi antrenorii loturilor reprezentative şi ai centrelor de pregătire nu pot avea
alte criterii de selecţie decît performanţa.
20.7
Sportivii au obligaţia de a respecta autoritatea tehnicienilor, antrenorilor şi a
personalului implicat, precum şi a organelor de conducere şi reprezentanţilor de cluburi, asociaţii,
direcţii, federaţie, M.T.S., C.O.R., I.N.C.S., I.N.M.S., A.N.A.D. şi al forurilor internaţionale.
20.8
Sportivii sunt obligaţi să folosească în mod civilizat baza materială la antrenamente şi
competiţii, ca şi spaţiile de cazare, vestiare, vitamine, hrană, refacere, recuperare şi recreere destinate.
20.9 Sportivii, tehnicienii, antrenorii şi alte persoane implicate în activitatea de Pangration
Athlima trebuie să se abţină de la comiterea oricăror fapte care pot aduce atingere prestigiului
disciplinei Pangration Athlima şi F.R.P.A.
Art. 21 Tehnicienii şi antrenorii, în mod deosebit cei propuşi pentru lot, trebuie să probeze
competenţă ştiinţifică şi profesională, precum şi calităţi morale, pentru ca pregătirea şi educarea
sportivilor să se facă pe criterii de autoritate şi calitate profesională şi morală.
Art. 22 Este interzisă orice activitate ofensatoare la adresa cultelor care funcţionează în mod
legal în ţara noastră.
Art. 23 Rolul disciplinei Pangration Athlima, de manifestare sportivă naţională şi de imagine ca
element de reprezentare românească în plan internaţional, obligă la comportamente şi atitudini corecte
şi atente ale delegaţiilor sportive, în special în cantonamente de pregătire şi la competiţii.
23.1 În acest sens este interzis orice act care aduce atingere imaginii României, Federaţiei
Române de Pangration Athlima şi sportului în general.

CAPITOLUL IV
ABATERI DE LA CODUL ETIC ŞI SANCŢIUNI
(exceptînd obligaţiile de serviciu şi normele de comportare)

Art. 24 Se consideră abatere şi se sancţionează următoarele:
1. Frauda sub orice formă;
2. Corupţia sau favorizarea acesteia;
3. Utilizarea nepermisă a documentelor F.R.P.A., falsificarea sau distrugerea oricărui tip de
documente.
4. Furnizarea de informaţii false federaţiei, sau altor instituţii care se află în relaţii contractuale,
sau colaborare cu federaţia.
5. Obstrucţionarea activităţii de performanţă, instruire şi educare şi a oricăror directive ale
federaţiei.
6. Orice formă de agresare şi/sau violenţă fizică sau morală, individuală sau de grup.
7. Favoritismul şi discriminarea, sub orice formă.
8. Pretinderea sau obţinerea de avantaje necuvenite.
9. Participarea la pregătire sau competiţii, îndeplinirea atribuţiilor sub influenţa băuturilor
alcoolice;
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10. Practicarea unor atitudini comportamentale indecente, insultătoare sau obscene, folosirea
unui limbaj vulgar, insultător.
11. Denigrarea publică a personalului reprezentativ al federaţiei, în lipsa unui motiv întemeiat.
12. Folosirea numelui F.R.P.A., a resurselor umane, materiale şi financiare în scopuri politice
partizane.
Art. 25 Este interzisă şi se sancţionează hărţuirea sexuală a sportivilor, tehnicienilor şi a
personalului implicat în activitate. Sub incidenţa acestei prevederi intra:
1. Condiţionarea selecţionării de obţinerea favorurilor sexuale.
2. Crearea unei intimităţi jenante care afectează activitatea de pregătire sau competiţională.
3. Folosirea unor ţinute vestimentare indecente.
Art. 26 Includerea unei anumite conduite în categoria hărţuirii sexuale, se face după o analiză a
cazului şi a circumstanţelor în care a avut loc.
Art. 27 Este interzisă deţinerea şi comercializarea în spaţiul sportiv a produselor periculoase:
narcotice, droguri, substanţe dopante, arme, substanţe explozibile, alcool etc.
Art. 28 Pentru sportivi este interzis consumul de băuturi alcoolice, exceptînd cazurile de
protocol.
28.1
Pentru componenţii colectivelor tehnice este nerecomandată consumarea băuturilor
alcoolice în intervalul de timp apropiat antrenamentelor sau al competiţiei şi este total interzis
consumul în timpul acestora.
28.2
Persoanele aflate în stare de ebrietate vor fi invitate să părăsească perimetrul sportiv
respectiv, în special zonele de pregătire şi competiţie.
Art. 29 Starea de ebrietate poate fi sancţionată şi constituie circumstanţă agravantă pentru orice
altă faptă reprobabilă săvîrşită.
Art. 30 Încălcarea prevederilor Codului Etic al F.R.P.A., atrage după sine sancţiuni prevăzute în
Regulamentul de Disciplină şi în alte reglementări.
Art. 31 Dacă faptele comise atrag şi altă formă de răspundere, Comisia de Disciplină a F.R.P.A.,
sau Biroul Federal va sesiza organele competenţe.
31.1 Dacă o persoană se simte lezată de săvîrşirea cu sau fără intenţie a unui act interzis sau
imoral, se poate adresa Comisia de Disciplină a federaţiei .
Art. 32 Biroul Federal al F.R.P.A. are prestigiul profesional şi autoritatea morală de a aproba
Codul Etic şi de a înfiinţa Comisia de Disciplină a federaţiei, care va fi alcătuită din 3 membri, aceştia
nefiind componenţi ai B.F.
32.1 Comisia de Disciplină iniţiază, iar Biroul Federal promovează modificări şi
amendamente la Codul Etic al Federaţiei.
32.2
Comisia de Disciplină va primi sesizări, se va autosesiza şi va analiza toate problemele
de etică apărute şi va propune măsurile care se impun Biroului Federal.
32.3
Biroul Federal va analiza propunerile Comisia de Disciplină, hotărînd în consecinţă.
Art. 33 Prezentul Cod Etic al F.R.P.A. a fost adoptat în sedinţa Biroului Federal din data de
14.11.2018 şi intră în vigoare din 2019.
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