ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО ITF
Спортът има смисъл, само когато е истински, носи радост и е синоним на празник. В
противен случай е просто пошла и често вредна имитация.
Като състезатели, ние сме привлечени от спортните надпревари и уважаваме
победителите. Имаме всяка причина да бъдем горди от постиженията на нашите спортисти
срещу най-добрите в света. Борбата за победа е съществен елемент в спорта. Но дори поважно от победите, особено за младите таекуондисти, е духът на състезанието. Да
спечелиш е важно, но не е единствената причина да се състезаваш.
I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
1. Членовете на БФ Таекуон-До ITF се подчиняват и стриктно спазват Конституцията
на ITF, Устава на БФ Таекуон-До ITF ITF, Правилниците и Наредбите и всички решения
взети и утвърдени от ITF, EITF и БФ Таекуон-До ITF.
2. Непознаването на настоящия Етичен кодекс, както на разпоредбите,
регламентирани и одобрени от ITF, EITF и БФ Таекуон-До ITF, няма да се считат за
извинение в поведението на членовете на БФ Таекуон-До ITF.
3. Нарушенията ще бъдат санкционирани, съгласно клаузите на “Дисциплинарния
правилник на БФ Таекуон-До ITF”, които се отнасят за спорта Таекуон-До ITF и са под
ръководството на БФ Таекуон-До ITF, освен ако не е посочено обратното.
II. ПОВЕДЕНИЕ
4. Членовете на БФ Таекуон-До ITF трябва да се държат в съответствие с
принципите на Таекуон-До ITF: Почтителнос, Честност, Упоритост, Самообладание,
Непоколебим дух, както и достойнство, лоялност, отговорност и сътрудничество във всяко
едно отношение от състезателен, икономически, социален и морален характер.
5. Не е необходимо да се говори за това, че успехите или неудачите в Таекуон-До
ITF много зависят от това как трениращия разбира и прилага на практика принципите на
Таекуон-До ITF, служещи за ръководство на всеки сериозно занимаващ се.
6. С цел да се гарантира съблюдаването на доолуспоменатите принципи от
членовете на БФ Таекуон-До ITF се очаква да опират в отношенията и поведението си
върху следните критерии:

а) ПОЧТИТЕЛНОСТ : Може да се каже, че почтителността се явява неписан закон,
препоръчван от древните учители като философия в качеството на средство за
пречистване на човечеството в процеса на построяване на хармонично общество.
Формирайки своя характер, трениращите Таекуон-До ITF са длъжни да спазват
следните правила, включвайки ги като задължителен елемент в тренировъчния и
състезателен процес.
- Да се развива дух на взаимоуважение.
- Да се борят със своите лоши навици.
- Да бъдат вежливи.
- Да се поддържа атмосфера на справедливост и хуманизъм.
- Да се съблюдава йерархията в отношенията между трениращите и инструктора,
начинаещите и напредналите, старите и младите.
- Да се държи в съответствие с приетия етикет.
- Да се уважава положението на другите.
- Да се отнася към другите честно и открито.
- Да се въздържа от приемането или връчването на подаръци във всички случаи,
когато това може да бъде изтълкувано погрешно.
б) ЧЕСТНОСТ : Означава: почтен характер - да правите това, което казвате, да
спазвате обещанията към самия себе си; въздържане от некоректно поведение и
посрещане предизвикателствата на живота с морална сила и неподкупна смелост,
съгласувайки действията си със знанието, което практикуващите имат за правилно и
грешно.
В Таекуон-До ITF значението на тази дума донякъде се отличава от тълкуванието и
в речниците. Всеки е длъжен да може да отличава правилното от грешното и в случай че
постъпи погрешно, трябва да си вземе поука.
За целта:
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF следва да се отнасят към съответните
длъжностни лица с респект и уважение, с въздържание от непристойно и скандално
поведение и обиди, което поведение ще се санкционира строго, съобразно разпоредбите.
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF трябва да избягват всякакви различия на
интереси между организацията към която принадлежат и други организации по Таекуон-До
ITF, както и свързаните с нея висшестоящи органи.
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF трябва да проявяват подобаваща грижа, старание
и безпристрастност. Те не трябва да накърняват репутацията на ITF, EITF и БФ Таекуон-До
ITF.
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF нямат право да приемат или искат каквато и да е
комисионна, печалба или услуга.

- Забранява се приемането, купуването или даването пряко или непряко на всякакви
лични подаръци или предлагането на специални привилегии, с цел избиране в някой от
органите на БФ Таекуон-До ITF.
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF имат право да дават и приемат единствено
подаръци в знак на уважение или приятелство, които подаръци не превишават
номиналната стойност в съответствие на съществуващите местни обичаи. Дневните и
спечелените комисионни и бонусите за специални услуги не се считат за подаръци.
в) УПОРИТОСТ : Древните хора са казвали: "Упоритостта води към съвършенство".
За да постигнеш нещо е необходимо да си го поставиш за цел, която да осъществиш с
постоянство.
Една от тайните на майсторите на Таекуон-До ITF гласи: "упорито преодолявай
всички трудности". А Конфуций е казал: "Този, който не е упорит на младини, рядко постига
успех, когато порасне".
г) САМООБЛАДАНИЕ : Самообладанието е важно както в тренировъчната зала, така
и във всекидневния живот. Изгубването на самоконтрол по време на спаринг може да
доведе до много сериозни последствия и за двамата съперници. Също така
неотзивчивостта е проява на лош самоконтрол.
Лао Дзъ е казал: "Силният - това е този, който умее да побеждава себе си, а не
другия".
д) НЕПОКОЛЕБИМ ДУХ: Трениращите с Таекуон-До ITF са длъжни да бъдат честни
и искрени, да не се боят от нищо, да проявяват непоколебим дух, независимо от това, кой
е противникът или колко много са противниците.
е) ДОСТОЙНСТВО: Човешкото достойнство е вътрешното и в същото време
социално право на ценност и зачитане на човека заради него самия. За целта:
- Трябва да се пази достойнството на индивида.
- Не трябва да съществува дискриминация по отношение на раса, пол, етнически
произход, религия, философски и политически възгледи, семейно положение или по други
причини.
- Няма да се толерира практика, представляваща каквато и да е форма на
физическа, психическа и морална вреда.
- Забранява се всяка форма на тормоз – физически, психически, морален,
професионален или сексуален.
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF трябва да гарантират благоприятни условия за
безопасност, благополучие и медицински грижи на индивида, с оглед физическото и
психическото му равновесие.

ж) ЛОЯЛНОСТ: означава демонстриране на почтено, добросъвестно поведение
породено от отношение към нещо или някого. За целта:

- Членовете на БФ Таекуон-До ITF следва да проявяват лоялност към организацията
си при стриктно спазване и съблюдаване на Конституцията на ITF, Устава на БФ ТаекуонДо ITF, както и разпоредбите и решенията на органите и комисиите на БФ Таекуон-До ITF.
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF нямат право да приемат възнаграждения за
гласуване или намеса в работата на БФ Таекуон-До ITF. Същите обаче могат открито да
обсъждат предпочитанията си и мненията си в търсене на най-доброто решение, в името
на общите интереси в областта на Таекуон-До ITF.
- Абсолютно се забраняват всякакви допинг практики на всички нива.
з) ОТГОВОРНОСТ: означава поемане на дълг за съвестно изпълнение на задачите и
функциите от индивида без надзор, в най-добър интерес, с пълно уважение, придържайки
се към принципите и философията на Таекуон-До ITF, спазвайки разпоредбите на
Конституцията на ITF, Устава на БФ Таекуон-До ITF и на този Правилник. За целта:
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF са отговорни за прилагането на правилата на
играта, в съответствие с официалните тълкувания и съобразно клаузите на Конституцията
на ITF, Устава на БФ Таекуон-До ITF и на този Правилник.
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF трябва да използват своите познания и
професионални умения в полза на хората и Таекуон-До ITF.
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF трябва да поддържат, усъвършенстват и
обновяват практическите си умения, в съответствие с изискванията на БФ Таекуон-До ITF.
- Членовете на БФ Таекуон-До ITF не трябва да изразяват публично неблагоприятно
мнение или мнение вредящо на репутацията, честта или благопоручието на други членове
на БФ Таекуон-До ITF, а да се стремят да представят и поддържат репутацията на
колегите си в положителна светлина.
и) СЪТРУДНИЧЕСТВО: означава акт на съвместна работа по изпълнението на общи
или различни цели необходими за изпълнението на възложените задачи. За целта:
- Всички лица са длъжни да си сътрудничат: в тълкуването на правилата на ТаекуонДо ITF по безпристрастен начин; в развитието на бойното изкуство, в спорта; в
създаването на условията за ефективност и честна игра.
III. СЪДИЙСТВО И ОТНОШЕНИЕ
Съдийството се основава на съвкупност от изградени и приети правила, както и на
интелигентното им прилагане при спазване на принципите на поведение. То трябва да се
разглежда като възможност за самостоятелно развитие, за изява на най-доброто в
отсъжданията от собствените способности и в светлината на духа на Конституцията на ITF,
Устава на БФ Таекуон-До ITF и на Състезателния и съдийски Правилник по Таекуон-До
ITF, а не като средство за използване и задоволяване жажда за власт.

7. По отношение на състезателите – съдиите са длъжни:

- да гарантират и дадат възможност на играчите да покажат най-доброто от своите
способности в рамките на правилата;
- да предприемат всички разумни стъпки и поддържат духа на здравословна
конкуренция;
- да не толерират непристойното им поведение и по подразбиране да приемат
образователната роля, която се очаква от тях, ръководейки с пълна обективност и
достойнство състезанието;
- да са загрижени за здравето и безопасността им;
- далеч от първичната среда на състезанието, да са отворени за дискусия и контакт
с треньорите, избягвайки поведение на арогантност или сарказъм, а показвайки
отзивчивост и конструктивни критики, уважение и внимание за различните гледни точки и
решения.
8. По отношение на треньорите – съдиите са длъжни:
- да имат поведение на уважение и учтивост;
- да се намесват в рамките на редовните процедури и ограниченията на правилата
улеснявайки работата им;
- да забранят всяко недопустимо тяхно и на отбора им поведение и да предприемат
действия срещу всяко нарушение от този вид, в съответствие с процедурите предвидени в
правилата;
- извън контекста на състезанието да имат отношение, водещо към положителен
диалог и спокойна комуникация, да направят усилия и чуят конструктивните критики за
различните конкретни ситуации;
9. Във връзка с други лица – съдиите са длъжни :
- да създават атмосфера, уредена с взаимно уважение, разбиране, сърдечност,
насърчаване по отношение на другите длъжностни лица и доверие и комуникация със
своите колеги, с оптималното изпълнение на задълженията като екип;
- да приемат всеки от участващите в състезанието колега като пълноправен член в
екипа от съдии, независимо от степента на неговата квалификация;
- да приемат задълженията си и да не се опитват да прехвърлят отговорностите си
на други длъжностни лица;
- в трудни ситуации да обявяват твърдо и спокойно решението си или да се
консултират с другите длъжностни лица, с оглед намиране на ясното и правилното
решение в полза на правилното протичане на състезанието;
- в дух на взаимна помощ и развитие да приемат съветите и оценките, дадени от
съответните длъжностни лица по протичане на състезанието, когато те са направени в дух
на честност и да положат грижи да за спазването им;

- да се въздържат от импулсивно поведение при публични дискусии по отношение на
решения, взети от други длъжностни лица, по всяко време и във всяка ситуация, но
особено когато носят униформата на съдия по Таекуон-До ITF.
IV. РАЗЛИЧИЯ НА ИНТЕРЕСИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За целта на настоящия Етичен кодекс:
10. „Лице” означава:
Член на БФ Таекуон-До ITF, участващ по някакъв начин дейността на БФ Таекуон-До
ITF.
11. „Интерес” означава:
- Пряко или непряко придобиване на право или получявяне на длъжностност,
имущество, полза, печалба или изгода посредством лично участие или проява на
ангажимент в дадена дейност.
- Пряка или непряка лична облага, печалба или изгода, получена посредством
ангажимента, участието или намесата на едно лице в работата на друго лице.
- Пряко или непряко придобиване на облага или печалба в полза на самото лице или
друга страна извън средите на БФ Таекуон-До ITF, получено от организация, заниманаща
се с осигуряване на услуги или доставка на материали за това лице.
12. „Различие” означава:
- Противоречие между две несъвместими и едновременно изпълнявани функции,
ангажименти, права или получаване на лична облага, печалба или изгода.
- Личен или материален ангажимент към две организации, имащи за цел да
спечелят от подобен ангажимент /посрадством субсидии, одобрителни клаузи или
избиране на длъжност и т.н./ в замяна на облага, печалба или длъжност.
13. „Различие в интереси” означава:
Ситуация, при която дадено лице:
a) би могло пряко или непряко да извлече лична облага или изгода от трета страна,
посредством решенията, които това лице е взело при изпълнението на официалните си
функции.
б) не е в състояние да изпълнява подобаващо официалните си функции, поради
намеса, участие или личен/професионален ангажимент към някоя друга страна или във
връзка с даден въпрос, от което другата организация или страна биха могли да извлекат
лична облага, печалба или изгода /субсидии, одобрителни клаузи или избиране на
длъжност/.
в) е възможно да няма право да изразява мнението си или да взема собствени
решения поради намеса, участие или личен/професионален ангажимент към друго
физическо или юридическо лице, което логично може да се възприеме като манипулиране
на свободната воля, преценка или решение на това лице.

IV. ПОСЛАНИЕ.
Към състезателите:
1. Състезавайте се по правилата.
2. Никога не спорете със съдиите. Ако не сте съгласни оставете треньорът да отиде при
него на почивката или след края на състезанието.
3. Контролирайте се. Обидите по адрес на съдията или друг състезател, умишленото
разсейване или провокиране на съперника не е приемливо и не се позволява в никой
спорт.
4. Работете еднакво усърдно за себе си и за своя отбор. Ако отборът ви има полза, и вие
ще имате.
5. Бъдете спортсмен. Аплодирайте всички добри изяви независимо дали са на вашия
отбор или на противниковия
6. Отнасяйте се с всички, както искате да се отнасят с вас.
7. Работете екипно с треньора, съотборниците и опонентите си. Без тях няма да има
състезание.
Към родителите:
1. Помнете, че децата спортуват за свое удоволствие, а не за ваше.
2. Окуражавайте децата да участват. Не ги задължавайте.
3. Насочете вниманието си към старанието на децата, а не към това дали печелят или
губят.
4. Насърчавайте децата винаги да спазват правилата.
5. Никога не крещете на дете, че е сбъркало или загубило.
6. Помнете, че децата се учат най-добре от примери. Аплодирайте добрата игра на всеки.
7. Подкрепете всяко усилие да се избегнат обидите и разправиите в спорта.
8. Уважавайте решенията на съдиите и учете деца също да постъпват така.
9. Оценявайте треньорите, съдиите и администраторите. Без тях детето ви не би
участвало в качествено спортно състезание.
Към треньорите:
1. Помнете, че децата участват за удоволствие и победата е само част от него.
2. Никога не крещете на дете, защото е сбъркало или загубило.
3. Бъдете разумен в изискванията си към времето, ентусиазма и енергията на младите
спортисти.
4. Учете играчите си да спазват правилата.
5. Когато е възможно направете така, че всеки да има равен шанс за успех.
6. Внимавайте да не надцените талантливите играчи. Средните се нуждаят и заслужават
равно време за изява спрямо по-талантливите.

7. Уверете се, че екипировката и съоръженията са безопасни и подходящи за възрастта и
уменията на състезателите.
8. Развийте уважение към уменията на противниците, към другите треньори и към
преценките на съдиите.
9. Следвайте лекарските препоръки по отношение на това, когато контузен състезател е
готов да се върне към тренировки или състезания.
10. Бъдете в крак с последните треньорски похвати, методики и принципи по отношение
израстването и развитието на децата.
11. Създайте възможности за научаване на подходящо спортно поведение, както и на
основни умения.
Към администраторите:
1. Включете младите хора в планирането, ръководенето, оценяването и вземането на
решения на различни събития.
2. Дайте на всички равен шанс за изява.
3. Уверете се, че правилата, екипировката, дължината на срещите и графика отговарят на
възрастта, уменията и зрелостта на участниците.
4. Осигурете качествен надзор и инструкции за всички.
5. Не наблягайте прекалено на наградите.
6. Помагайте на треньорите и съдиите да изтъкват подходящото поведение и развитието
на умения и помагайте да се развиват стандартите при треньорите и съдиите.
7. Уверете се, че всеки, участващ, набляга на честната игра, а не на победата с всички
средства и на всяка цена.
8. Помнете, че вие служите за пример. Вашето поведение и коментарите ви трябва да са
положителни и да осигуряват подкрепа.
Към съдиите:
1. Изменяйте правилата и разпоредбите, за да отговарят на нуждите и новото на умения
състезателите.
2. Окуражавайте и поздравявайте всички участници.
3. Бъдете последователен, обективен и вежлив, когато вземате решение.
4. Осъждайте неспортсменското поведение и помагайте да има уважение между
опонентите.
5. Наблягайте на духа на играта, а не на грешките.
6. Окуражавайте и съдействайте при промените на правилата, които правят участието поприятно.
7. Самият вие бъдете спортсмен. Действията говорят повече от думите.
8. Бъдете в крак с последните тенденции при съдийството и бъдете наясно с израстването
и развитието на състезателите.
9. Помнете, че вие служите за пример. Вашето поведение и коментарите ви трябва да са
положителни и да осигуряват подкрепа.

Към зрителите:
1. Помнете, че състезателите спортуват за тяхно удоволствие, а не за ваше.
2. Аплодирайте доброто представяне и усилията на всек. Поздравявайте всички участници
независимо от изхода на срещата.
3. Уважавайте решенията на съдиите и учете състезателите да правят същото.
4. Никога не се подигравайте или не се карайте на дете за негова грешка. Позитивните
коментари са мотивиращи.
5. Осъждайте употребата на насилия под всякаква форма, независимо дали е от страна на
зрители, треньори, съдии или играчи.
6. Уважавайте съперника на своя отбор. Без него не би имало състезание.
7. Окуражавайте играчите да се съобразяват с правилата и решенията на съдиите.
8. Не използвайте груб език и не тормозете състезателите, треньорите или съдиите.
Настоящият Етичен кодекс е утвърден с Решение № 2 от 13.05.2014 г. на Управителния
съвет на БФ Таекуон-До ITF и влиза в сила от 13.05.2014 г.

