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CODUL ETIC
al Federaţiei Romane de Snooker
1. Preambul.
Codul etic al Federaţiei Romane de Snooker este conceput în concordanţă cu
Codul Etic Sportiv, care porneste de la principiul potrivit căruia consideraţiile etice care
se afla la originea fair-play-ului nu sunt un element facultativ, ci dimpotriva un lucru
esential in orice activitate sportiva, deopotriva in activitatile recreative ca si in sportul de
competitie.
2. Fair-play.
Fair-play-ul inseamna mult mai mult decât simpla respectare a unor reguli; el
cuprinde si notiuni ca prietenia, respectul fata de cel sau cei cu care iti este dat sa te
antrenezi sau să concurezi, precum si sportivitatea. El reprezinta, efectiv, un mod de a
gândi, nu doar un comportament.
Codul etic considera sportul drept o activitate socio-culturala, menita sa
imbogateasca societatea, promovând prietenia între practicanţi.
De asemenea, sportul este socotit o activitate care, daca este indeplinita cinstit,
ingaduie individului sa se cunoasca si mai bine, sa se exprime pe sine, sa atinga mai
deplin desavârsirea; ii mai ingaduie sa se dezvolte, sa dobândeasca anume priceperi si sa
arate care ii sunt posibilitatile; sportul deschide drum interactiunii sociale, este un real
izvor de placere, asigurând fiintei umane o stare placuta si sanatate.
Prezentul cod se adreseaza in egala masura institutiilor si adultilor care exercita
o influenta, fie directa sau indirecta, in implicarea si participarea tinerilor la sport,
respectiv sportivilor, oficialilor, tehnicienilor, personalului administrativ din cadrul F.R.
Snooker cat si organizatorilor, sponsorilor, parintilor si spectatorilor.
Respectând regulile, conceptul include problematica luptei impotriva
inselaciunii, a "artei" siretlicului, a dopajului, a violentei (fizice si, in egala masura,
verbale), a inegalitatii in ivirea unor sanse, a comercializarii excesive si a coruptiei.
Codul etic al F.R. Snooker reprezintă un set de convingeri concepute pentru a
servi drept ghid asupra felului în care toţi membrii (practicanţi, sportivi, oficiali,
antrenori, instructori, arbitri sau personalul administrativ) trebuie să aibă o conduită care
să demonstreze că fac parte din marea familie a snookerului european si mondial
(EBSA, IBSF, WPBSA) şi a sportului în general.
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3. Principii.
Fiecare practicant de snooker (amator sau profesionist) este un ambasador al
snookerului ale cărui principii se obligă să le respecte în totalitate:
- spiritul de corectitudine şi dreptate (fair-play);
- onoarea – sensul onoarei trece prin respectul faţă de sine şi respectul partenerului;
- autocontrolul – ştiinţa dominării impulsurilor, a dominării fizicului şi moralului, in
special atunci cand scorul este defavorabil;
- comportamentul la victorie si la infrangere trebuie sa fie acelasi;
- sinceritatea – minciuna şi echivocul sunt egal considerate drept laşitate; recunoasterea
fault-ului chiar daca nu a fost vazut de catre arbitru sau partenerul de joc;
- deciziile arbitrului nu se pun la indoiala;
- punctualitatea;
- respectarea codului vestimentar specific acestui sport, in functie de conditiile impuse
de organizatori.
Toate aceste principii conduc la elevarea omului şi au ca scop integrarea
armonioasă a acestuia în societate. Elementele constitutive ale profilului nostru etic sunt:
integritatea morală, dreptatea, echitatea, toleranţa, onestitatea, cinstea şi corectitudinea,
responsabilitatea profesională şi civică.
Toţi sportivii, antrenorii, instructorii, arbitrii şi alte persoane responsabile care
participă la activitatea sportivă din cadrul F.R. Snooker trebuie să respecte principiile de
mai jos:
1. Membrii F.R. Snooker, organizatorii manifestărilor oficiale ale F.R. Snooker şi
participanţii la aceste manifestări trebuie să dovedească respect şi stimă pentru
autorităţile sportive naţionale şi internaţionale, pentru reprezentanţii acestora, în spiritul
regulamentelor şi legilor elaborate de acestea;
2. Respectarea drepturilor omului şi al demnităţii umane;
3. Toţi membrii F.R. Snooker sunt şi vor fi trataţi, în orice imprejurare, în mod
echitabil, drept şi corect;
4. Respectul şi toleranţa sunt, de asemenea, condiţii pentru asigurarea unui climat de
înţelegere între toţi membrii, indiferent de diferenţele de opinii, de preferinţele
intelectuale sau de credinţă religioasă. În mod ferm, nu sunt permise fenomene precum
şovinismul, rasismul, xenofobia, harţuirea morală şi sexuală. În acelaşi sens, nu este
permis prozelitismul religios şi nu este permisă nici propaganda politică;
5. Orice practică ce poate aduce atingerea integrităţii fizice, psihice sau intelectuale
participanţilor la antrenamente sau competiţii este interzisă;
6. Dopajul este interzis în orice formă, la toate nivelurile, eventualele abateri fiind
sancţionate conform legislaţiei în vigoare (internă şi internaţională) si a Regulamentului
de organizare si functionare a F.R. Snooker;
7. F.R. Snooker trebuie să asigure condiţii corespunzătoare de existenţă şi
desfăşurare a activităţii, precum şi asistenţa medicală, unde este necesar;
8. F.R. Snooker va promova măsurile prevăzute de Legea nr. 4/2008 cu privire la
prevenirea si combaterea violenţei fizice şi verbale în cadrul desfăşurării activităţii de
pregătire, competiţionale sau alte manifestări publice;
9. Membrii F.R. Snooker sau reprezentanţii acesteia, direct sau indirect, nu pot
accepta, solicita sau propune nici o remunerare, comision, avantaj material sau favoare
în relaţia cu organizatorii competiţiilor oficiale sau în relaţia cu partenerii;
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10. Membrii F.R. Snooker, oficialii, arbitrii sau alţi participanţi la activităţile oficiale
nu trebuie să exercite nicio presiune pentru influenţarea votului sau pentru luarea unei
decizii şi trebuie să evite orice cooperare care să influenţeze obiectivitatea arbitrilor;
11. Membrii F.R. Snooker sau reprezentanţii acesteia (sportivi, arbitri, oficiali etc.)
aflaţi în deplasări în ţară sau în străinătate trebuie să aibă un comportament moral, etic,
astfel încât să nu prejudicieze imaginea F.R. Snooker şi a tării;
12. Reprezentanţii F.R. Snooker, membrii delegaţiilor oficiale, trebuie să procedeze
cu tact şi cu atenţie, să se abţină in a face declaraţii necontrolate, să fie demni şi cu spirit
de fair-play şi să nu ia decizii care pot atrage sancţiuni sau care pot aduce atingerea
reputaţiei F.R. Snooker;
13. F.R. Snooker are relaţii armonioase cu toate Federaţiile Internaţionale (EBSA,
IBSF, WPBSA) la care este afiliată, conform principiilor de universalitate, neutralitate
politică, nediscriminare şi respect reciproc, respectând statutele şi regulamentele
acestora;
14. Membrii afiliaţi şi reprezentanţii acestora pot reprezenta FRS în relaţiile cu
parteneri din ţară şi din alte ţări numai cu mandat aprobat de către Biroul Federal al F.R.
Snooker;
16. Membrii afiliaţi şi reprezentanţii acestora au datoria să respecte Statutul F.R.
Snooker, Regulamentele si Hotărârile F.R. Snooker, precum şi Principiile de loialitate,
coeziune, moralitate şi spirit sportiv, să conserve şi să respecte imaginea şi presitigiul
F.R. Snooker, ale organismelor şi oficialităţilor acesteia.
4. Responsabilitati ale persoanelor fizice ( tehnicieni, oficiali) implicate.
1. sa aiba un comportament exemplar, astfel incat sa constituie, pentru tinerii sportivi
un adevarat model, sa aplice sanctiuni corespunzatoare comportamentului neloial
observat la altii;
2. sa vegheze ca nivelul de formare si de calificare sa fie adaptat nevoilor
sportivului;
3. sa procedeze astfel incat sanatatea, siguranta si starea placuta a sportivului sa
devina o prioritate;
4. sa-i faca pe tinerii sportivi sa traiasca o experienta sportiva care sa-i indemne sa
participe, de-a lungul vietii, la activitati fizice sanatoase;
5. sa evite tratarea copiilor ca pe niste mici adulti, tinand cont de transformarile
fizice si psihologice care insotesc dezvoltarea copilului si care pot influenta performanta
sportiva;
6. sa nu puna in nici un sportiv sperante carora acesta nu le-ar putea raspunde
pozitiv;
7. sa se acorde importanta placerii si bucuriei incercate de catre sportiv.
5. Antrenorii si instructorii.
Un rol important in dezvoltarea aptitudinilor sportive il detine antrenorul,
instructorul si pentru îndeplinirea acestui rol, antrenorii si instructorii trebuie să aibă un
comportament etic, respectând următoarele principii:
- Antrenorii si instructorii trebuie să respecte drepturile fundamentale ale omului,
adică drepturile egale ale fiecărui sportiv, fără deosebire de sex, rasă, limbă, religie,
apartenenţă politică, culoarea pielii, opinie, naţionalitate sau origine socială, apartenenţă
etnică, naştere sau altă calitate.
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- Antrenorii si instructorii trebuie să respecte demnitatea şi să recunoască importanţa
fiecărei persoane în parte. Aici se include şi respectarea dreptului de a nu fi supus
violenţei fizice ori sexuale.
- Antrenorii si instructorii trebuie să garanteze siguranţa şi corespunderea condiţiilor
de desfăşurare a lecţiilor practice normelor stabilite. Aici trebuie să se ia în calcul vârsta,
maturitatea şi nivelul de măiestrie a sportivului. Aceasta este deosebit de important în
cazul sportivilor tineri sau începători.
- Antrenorii si instructorii trebuie să recunoască şi să respecte regulile de desfăşurare
a competiţiilor. Aceasta se referă atât la spiritul, cât şi la litera regulilor, în timpul
antrenamentelor şi competiţiilor, pentru a asigura egalitatea condiţiilor de concurs
pentru sportivi.
- Antrenorii si instructorii trebuie să manifeste activ respect faţă de arbitri şi să
recunoască rolul acestora în arbitraj, care garantează desfăşurarea onestă a competiţiilor
în conformitate cu regulile existente.
- Antrenorii si instructorii sunt obligaţi să influenţeze comportamentul şi manierele
sportivilor pe care îi antrenează, totodată încurajând independenţa şi năzuinţa de
autoafirmare a fiecărui sportiv, responsabilitatea acestora pentru deciziile luate,
comportament şi maniere.
- Antrenorii si instructorii trebuie să ia o poziţie activă în vederea excluderii folosirii
sub orice formă a preparatelor interzise sau altor substanţe şi metode nepermise care
îmbunătăţesc rezultatele. Acest rol activ al antrenorului sau a instructorului constă în a
explica sportivilor influenţa dăunătoare a substanţelor şi metodelor interzise.
- Antrenorii si instructorii trebuie să recunoască dreptul egal al tuturor antrenorilor
de a dori succesul sportivilor pe care îi antrenează şi care concurează în conformitate cu
regulile. Observaţiile, recomandările şi criticile trebuie să fie adresate persoanei
concrete, în aşa fel încât nicio terţă persoană să nu le audă sau să le vadă.
- Antrenorii si instructorii nu trebuie niciodată, în mod deschis ori voalat, să
convingă sportivii să se transfere în grupa lor.
- Antrenorii si instructorii trebuie să deţină calificare de antrenor/instructor
recunoscută. Antrenorii si instructorii trebuie să înţeleagă că obţinerea calificării de
antrenor/instructor reprezintă un proces neîntrerupt, care se realizează prin îmbunătăţirea
cunoştinţelor în timpul participării la cursuri acreditate şi datorită acumulării experienţei
practice de antrenor/instructor. De asemenea, antrenorii si instructorii sunt obligaţi să
împărtăşească cunoştinţele şi experienţa practică pe care le-au obţinut.
- Antrenorii si instructorii trebuie să respecte imaginea de antrenor/instructor şi să
urmeze permanent cele mai înalte norme de comportament personal, care se manifestă
în aspectul exterior, in comportamentul şi în acţiunile lor.
- Antrenorii si instructorii nu trebuie niciodată să fumeze în timpul antrenamentelor
sau să întrebuinţeze băuturi alcoolice la puţin timp înainte de antrenament – pentru a
evita influenţa negativă asupra competenţei lor sau mirosul de alcool.
6. Incălcări ale Codului etic.
Incalcari ale Codului etic se considera a fi:
a) frauda sub orice forma;
b) coruptia sau favorizarea ei;
c) favoritismul sau discriminarea - sub orice forma;
d) furnizarea de informatii false catre F.R. Snooker sau catre reprezentantii acesteia;
e) oferta de influenţare a rezultatului unei partide facuta de o persoană sau un club;
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f) repetate încălcări ale reglementărilor F.R. Snooker;
g) orice lezare sau discreditare a reputaţiei F.R. Snooker, a evenimentelor organizate de
aceasta, a organizatorilor, participanţilor sau sponsorilor;
h) folosirea substanţelor interzise stabilite de Agenţia Naţională Antidoping, precum şi
refuzul prezentării la controlul antidoping;
i) consumul de băuturi alcolice în timpul competiţiilor;
j) nerespectarea programului stabilit de antrenorul federal de catre membrii loturilor
nationale.
De asemenea, se considera ca au incalcat Codul etic:
a) oficialii F.R. Snooker care, prin comportamentul lor, nu mai prezintă garanţii morale
de imparţialitate;
b) organizatori, directori de turnee, arbitri sau alţi oficiali care nu reuşesc să-şi
îndeplinească atribuţiile de o manieră echidistantă;
c) persoane care încalcă regulile comune de comportament în societate, de etichetă şi de
ţinută vestimentară adecvată;
d) persoane care formulează ameninţări la adresa competitorilor sau comit acte de
violenţă în timpul unei competiţii;
e) sportivii care se retrag din competiţie fără motive întemeiate sau, în caz că acestea
totuşi există, fără a informa arbitrul sau directorul de turneu;
f) sportivii, membrii F.R. Snooker sau reprezentanţii sportivilor care aduc acuzaţii
nejustificate, nedovedite unor alţi sportivii, oficiali, sponsori atât în timpul competiţiilor
cât şi în restul anului competiţional.
7. Sanctiuni.
Nerespectarea prevederilor prezentului Cod etic constituie abatere disciplinară
şi se sancţionează conform Statutului F.R. Snooker şi Regulamentului de organizare si
functionare.
8. Proceduri administrative.
Abaterile de la Codul etic vor fi raportate Federaţiei, care va transmite
sesizările către Comisia de etică şi disciplină. Activitatea Comisiei este stipulată prin
propriul regulament de funcţionare.
a) Orice sesizare privitoare la abaterile de la Codul etic trebuie făcută în scris şi
probată cu documente sau cu martori. Părţii reclamate i se va aduce la cunoştinţă
conţinutul acuzaţiei şi i se va permite să se apere în scris sau verbal.
b) Timpul limită pentru sesizarile referitoare la abaterile de la Codul etic in
timpul unei competitii este de 15 minute după încheierea meciului respectiv. Sesizarile
care nu respectă acest termen vor fi clasate.
c) Timpul limită pentru apel la Comisia centrală de apel, împotriva
sancţiunilor aplicate de Comisia de etică şi disciplină este de 5 zile de la data primirii
documentului. Apelurile care nu respectă acest termen vor fi clasate. Numai în cazul
apariţiei de noi probe, o decizie a Comisiei de etică şi disciplină poate fi atacată (în
termen de 30 de zile) la Comisia centrală de apel. Hotărârile Comisiei centrale de apel
sunt executorii şi definitive.
9. Dispozitii finale.
1. Toţi membrii F.R. Snooker trebuie să contribuie la respectarea şi aplicarea
Codului etic.
2. Biroul Federal al F.R. Snooker poate aduce modificări Codului etic ori de
câte ori este necesar.
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