World Rugby Rokasgrāmata
http://www.worldrugby.org/wr-resources/WorldRugbyDIR/Handbook/English/index.html#/354/
Uzvedības un ētikas kodekss
1. Visām Savienībām (Federācijām), Asociācijām, Regbija struktūrām, Klubiem un Personām (kuras
iesaistītas Regbija spēlē):
1.1. Ir obligāts pienākums nodrošināt, ka Regbija spēles spēlēšana un organizēšana ir atbilstoša
disciplinētai un sportiskajai uzvedībai, kā arī apzināties, ka tas nav tikai vienīgi Spēles
Oficiālo personu pienākums nodrošināt šos principus.
1.2. Ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu Spēles Noteikumu gara uzturēšanu un jāatturas no tādu
spēlētāju izmantošanas, kuri ir vainīgi rupjā spēlē (foul play).
1.3. Nedrīkst atkārtoti pārkāpt Spēles Noteikumus.
1.4. Ir jāpieņem un jāievēro gan lēmumus, gan to autoritāti, ko pieņēmuši tiesneši, sānu
tiesneši, spēles oficiālās amatpersonas un visas pārējās regbija disciplinārās amatpersonas,
kuras ir World Rugby Rokasgrāmatas “Noteikumu 17” subjekti.
1.5. Nedrīkst publicēt vai būt par cēloni publikācijai, kurā tiek kritizētas tiesneša vai sānu
tiesneša darbības vai lēmumi spēles laikā.
1.6. Nedrīkst publicēt vai būt par cēloni publikācijai, kurā tiek kritizētas Disciplinārās padomes
(Disciplinārās Komisijas) vai jebkuras citas regbija disciplināro amatpersonu darbības vai
lēmumi, ar kuriem tiek atrisināti strīdi vai disciplinārlietas, kas ierosinātas pamatojoties uz
Spēles Noteikumu vai Disciplinārsodu Noteikumu pārkāpumiem.
1.7. Nedrīkst laukumā vai ārpus laukuma iesaistīties jebkādās darbībās vai uzvesties tā, ka tas
varētu traucēt sabiedrības pārliecību par godīgu un sakārtotu spēles, tūres, turnīra vai
Spēļu Sērijas norisi, kā arī nedrīkst darboties/uzvesties pretēji spēles integritātei un pretēji
labai reputācijai. Tas iekļauj, bet neaprobežojas ar – informācijas sniegšanu saistībā ar spēli
tieši vai netieši Likmju Pieņēmējiem (Bukmeikeriem) vai personām, kas var izmantot šādas
informācijas priekšrocību.
1.8. Nedrīkst pārkāpt World Rugby Rokasgrāmatas “Noteikumus 6” (Derības)
1.9. Jāsekmē Spēles labā reputācija un jāveic visas nepieciešamās/iespējamās darbības, lai
novērstu sliktas slavas celšanu.
1.10. Nedrīkst pārkāpt anti-dopinga noteikumus, kuri ir noteikti World Rugby Rokasgrāmatas
“Noteikumos 21”.
1.11. Nedrīkst apvainot/lamāt, draudēt vai iebiedēt tiesnešus, sānu tiesnešus vai jebkuru citu
Spēles Oficiālo amatpersonu. Šādas darbības ir aizliegtas, kā spēles laukumā tā ārpus spēles
laukuma.
1.12. Nedrīkst izmantot rupjus, ļaunprātīgus izteikumus vai žestus pret tiesnešiem, sānu
tiesnešiem, jebkurām citām Spēles Oficiālajām amatpersonām, kā arī pret skatītājiem.
1.13. Nedrīkst darīt jebko, kas var tikt uztverts kā iebaidīšana, aizskaršana, apvainošana,
pazemošana vai diskriminācija pret jebkuru personu saistībā ar personas reliģisko
pārliecību, rasi, seksuālo orientāciju, ādas krāsu, nacionālo vai etnisko izcelšanos.
1.14. Nedrīkst darīt jebko, kas nelabvēlīgi ietekmētu Regbija Spēli, World Rugby, jebkuru
Savienību (federāciju), kura ir World Rugby biedrs, Asociāciju vai jebkuru citu Spēles
komerciālo atbalstītāju.
2. Katrai Savienībai (Federācijai) un Asociācijai ir uzlikts par pienākumu nodrošināt atbilstību, kā
arī nodrošināt, lai ikviens tās biedrs/iesaistītais cilvēks ievērotu šo Uzvedības un Ētikas Kodeksu.
Tāpat Savienībām un Asociācijām ir uzlikts par pienākumu pieņemt/apgūt procedūras, lai
kontrolētu atbilstību un piespriestu atbilstošas sankcijas par šī Uzvedības un Ētikas Kodeksa
pārkāpumiem ikvienai personai, kura ir pakļauta tās jurisdikcijai.

