TBF Yarışma Görevlilerinin Davranış Kuralları
(FEI OFFICIALS’ CODE OF CONDUCT)
Yarışma görevlisi olarak, Uluslararası Binicilik Federasyonu ve Türkiye Binicilik
Federasyonu tüm kural ve düzenlemelerine, özellikle FEI Etik Kuralları ve Çıkar
Çatışması Politikası ve FEI Atın Refahı İçin Davranış Kurallarına her zaman saygı
duymayı taahhüt ederim.
Herhangi bir TBF ve FEI etkinliğinde görev yaparken TBF'nin bir temsilcisi olduğumun
farkındayım. Aynı zamanda, binicilik ve ilgili TBF Kuralları ilkelerini yeterli düzeyde
bilme ve bunları her zaman adil ve tutarlı bir şekilde uygulayabilme yetkisi ve otorite
rolümün bilincindeyim.
Türkiye Binicilik Federasyonu ve/veya FEI tarafından atandığım her etkinlik ile gerekli
yeterliliğin sağlanması dahil ilgili tüm TBF ve/veya FEI gerekliliklerini yerine
getireceğimi ve TBF Hakem Talimatı maddelerini bildiğimi taahhüt ederim.
TBF ve FEI Yarışmalarında Görevliyken:
• İnsanlara ve atlara karşı uygun ve saygılı bir şekilde hareket edeceğim. Her daim
onların güvenliklerine dikkat ederek, tüm sorumluluklarımı profesyonel bir şekilde
yerine getireceğim.
• Alkol tüketmekten, herhangi bir madde kullanmak ve / veya kararımı bozan ilaçlardan
kaçınacağım.
• Görev aldığım etkinliklerde yarışmayacağım.
• Sporcular, at Sahipleri, antrenörler, organizatörler, seyislerin ve diğer görevlilerin
sorularını cevaplamaya istekli olacağım. Aldığım kararları gerektiğinde kibarca ve
objektif olarak açıklamak için zaman ayıracağım.
• İlgili tüm Ulusal ve Uluslararası Binicilik Federasyonu Kurallarına ve Düzenlemelerine
aşina olacağım ve her etkinlik için iyi hazırlanmış olacağım.
• Etkinlik Organizatörü ve meslektaşlarımla işbirliği yapacağım.
• Dakik olacağım ve uygun bir şekilde giyineceğim.
Herhangi bir kişisel, mesleki veya finansal ilişkiler dahilinde olan çıkar çatışmalarından
kaçınmayı taahhüt ederim.
Sporculara, at sahiplerine, antrenörlere, seyislere, organizatörlere, diğer görevliler ve
görevlilere karşı tarafsız, bağımsız ve adil olacağım. Mali ve/veya kişisel menfaatler
hiçbir zaman görevlerimi etkilemeyecek.
Milliyetçi yargıda bulunmayacağım.
TBF faaliyetlerinde çıkar çatışmasına yol açan veya yol açabilecek durumlar aşağıdaki
maddelerle sınırlı olmamak suretiyle şunları içerir:
• Görev yaptığı etkinlik içeresinde ekip şefi olarak görev yapmak veya ekipleri ve/veya
bireysel katılımcılar için seçim yapmak için sorumlu/ortak sorumlu olmak. Takımlar
ve/veya bireyler görevlinin yetki seviyesinin ve yaş grubunun içinde olan yarışmaya
katılıyorsa etkinliğe katılan sporcuların antrenörü olmak.
• Görevli olduğu bir yarışmada yer alan bir atın sahibi ve/veya ortağı olmak

• Etkinliğe katılan atların sahipleri , sporcular, antrenörler veya organizatörler ile mali
bağımlılık durumunda olmak veya finansal kazanç elde etmek. (TBF Kuralları ve
Düzenlemeleri uyarınca izin verilen ödemeler, harcırahlar hariç). Aynı kural Ulusal
Federasyonlara veya Yarışmada yer alan diğer kuruluşlara da uygulanır. Yarışmalara
katılan Ulusal Federasyonların çalışanları, Hakem Heyeti Başkanı, Temyiz Kurulu
Başkanı, Baş Komiser, Veteriner Delegeleri veya Pist Şefi olarak Uluslararası Yarışmalar,
Uluslararası Şampiyonalar ve Oyunlar'da görev yapamazlar.
• Yarışmaya katılan bir Sporcu ile yakın bir kişisel ilişkiye sahip olmam veya akrabalık
ilişkisi halinde görevini tarafsız yerine getirme.
• Yarışmaya katılan bir at yakın zamanda kendi tarafından tedavi edilmiş olması
durumunda görevini tarafsız yerine getirme.
Yukarıda belirtilenlerin herhangi birinden veya olası diğer çatışmalardan herhangi
birine ilişkin potansiyel bir çıkar çatışması olduğunun farkına vardığımda veya bu
şekilde algılanabilecek ilgili durumlarda derhal Binicilik Federasyonu Başkanlığını
bilgilendireceğim. Çatışmanın sahada ortaya çıkması durumunda ve/veya yerinde tespit
edildiği durumlarında Hakem Heyeti Başkanı’nı bilgilendireceğim.
Uyuşmazlıkların mümkün olduğu her durumda önlenmesi gerekir. Ancak çatışmalar
görevlileri nitelemek için gerekli olan deneyim ve uzmanlıkla birbirine bağlanabilir.
Çatışma ve uzmanlık arasındaki denge TBF Hakem Talimatı, FEI Yönetmelikleri ve ilgili
Spor Kuralları ile düzenlenmiştir.
Görevlerim sırasında veya TBF'yi temsil ederken, medya veya sosyal medya da dahil
olmak üzere TBF’ye yada genel olarak binicilik sporuna zarar verebilecek kamuya açık
ifadeler vermekten kaçınacağım. Buna, önyargı algısı oluşturabilecek ifadeler de
dahildir.
TBF Etkinlikleri'nde yarışan sporcular ve atlar üzerine bahis oynamayacak ya da belirli
bir sonucun ürünü olarak herhangi bir finansal veya başka bir kazanç elde etmeyeceğim.
Bu Davranış Kuralları ve/veya kabul edilen herhangi bir yükümlülüğün ihlali TBF
Kuralları ve Düzenlemelerinin ihlali FEI Kuralları'nda belirtildiği gibi aşağıdaki
yaptırımların uygulanmasına yol açabilir
• Uyarı mektubu
• TBF/ FEI kursuna katılmak ve / veya sınavı geçmek yükümlülüğü
• Disiplin Cezası
• Görevlerden askıya alma (geçici veya belirli bir süre için)
• Ilgili TBF Görevli listelerinden çıkartılma
• İlgili TBF Kurallarında veya Düzenlemelerinde belirtilen diğer yaptırımlar.
Okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum. ……/…… /2018
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