אגרוף תאיל די
או-שו )קו ג פו(
ביליארד
ברידג'
ג'יו ג'יטסו
גלגיליות
גלישה אוירית
דאיה
טיס אות
טיפוס ספורטיבי
כדורת
כדורת דשא
לקרוס
מצ חי רחיפה
משיכת חבל
יווט
סופטבול
סמבו
ספורט הריקוד
סקווש
סקי מים
פוטבול
פטא ק
פריסבי
צ יחה חופשית
קיק בוקס
ק דו בודו
קראטה
קריקט
שחמט
תעופה כללית
תעופה ספורטיבית
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול
רמת השרון ,מיקוד 47800
073-2909091
טל'.
073-2909095
פקס.
----------------------------Hakfar Hayarok
Ramat Hasharon 47800
www.Ayelet-sport.org.il

האמנה הישראלית למניעת סימום בספורט
תכלית אמנה זו למניעת סימום בספורט )כשם כולל לחומרים ,תוספים ואמצעי עזר האסורים לשימוש בענפי הספורט( היא
להעמיד עיקרים חינוכיים ,הסברתיים ומעשיים להבטחת ספורט ישראלי מיטבי ,הוגן ונקי מסימום .הגיונותיה ועיקריה של
האמנה תקפים לעיסוק הספורטיבי בכללותו  -המאמנים והמתאמנים באגודות הספורט ובמכוני הכושר והספורט למיניהם  -אך
כמסמך מנחה היא מכּוונת כלפי כלל המעורבים בספורט התחרותי המאוגד במסגרות ממוסדות ,לאומיות ובין-לאומיות.
לספורט התחרותי על ענפיו ,כחלק מתרבות הספורט האנושית ,יש נורמות משותפות ומחייבות של ראוי ופסול אשר נגזרות
ממטרות העל ומערכי הליבה שלו .מטרות העל המובהקות של הספורט התחרותי הן פיתוח יכולות גופניות ,תנועתיות,
פסיכולוגיות וחברתיות ,בצד הפגנת מצוינות ,חתירה להישגים גבוהים והרחבת שותפויות אנושיות ובין-לאומיות .ערכי הליבה
העיקריים של הספורט התחרותי הם מצוינות ,הוגנות ,יושרה ,כבוד הדדי ,שוויון בהזדמנויות ואחווה.
על בסיס יסודות ערכיים משותפים אלה ,הספורט התחרותי על ענפיו מציע לציבור המתחרים ולקהל האוהדים את האפשרות
להפיק הנאה ומשמעות מתחרויות ספורט שמגלות נאמנות הן לדגל האיכות והמצוינות והן לדגל ההוגנות והאחווה .תחרויות
המושתתות על יסודות אלה מאפשרות לספורטאים להפגין את איכויותיהם ומצוינות ביצועיהם ,לזכות בתנאים מוקפדים של
שוויון הזדמנויות ,ליהנות מרוח ספורטיבית של יושרה ,הוגנות ,כבוד הדדי ואחווה  -כל זאת תוך כדי חתירה לשמירה על אורח
חיים בריא ותוך כיבוד הכללים והחוקים.
תופעת השימוש בסמים בספורט שמה לקלס ומרמס את היסודות הערכיים של הספורט התחרותי ומעמידה אותו על יסודות
הנזק ,השקר וההונאה .המרצה והאדרה של יכולות המתחרים באופן מלאכותי על ידי שימוש בחומרים ובאמצעים האסורים
בספורט מחבלת בבריאות ,מקדמת יכולות גופניות שקריות על פני אמיתיות ,מחליפה את רוח היושרה והאחווה בתרבות של
תחמנות והונאה ומקעקעת את יסודות התחרות ההוגנת  -שוויון הזדמנויות לכל המתחרים וגמול צודק למתחרים על פי
יכולותיהם והישגיהם.
נזקי הסימום בספורט ,בדומה לנזקי האלימות והשחיתות ,הם הרסניים הן לחברה כולה ,הן לענפי הספורט והן לספורטאים
כיחידים :החל במתן לגיטימציה לגישה ערכית פסולה שהשאפתנות להישג אישי מקדשת את כל האמצעים )כולל רמיסת חוקי
מוסר וחוקי המדינה( ,עבור בקעקוע יסודות התחרות ההוגנת והרוח הספורטיבית ,וכלה בפגיעה קשה ביוקרת המדינה או
הקבוצה וחבלה ממשית בבריאות הספורטאים.
חלותה של אמנה זו כמסמך נורמטיבי מנחה היא על כלל המתחרים בענפי הספורט למיניהם וגם על כלל השותפים ,נושאי
התפקידים ובעלי העניין :בתפקידי האימון וההכשרה ,הרפואה והבריאות ,קביעת המדיניות ,השיפוט והתפעול ,הארגון,
המינהל ,המיון ,המימון ,הפרסום וכל שאר העיסוקים הנלווים והקשורים במעטפת התומכת של הספורט התחרותי בישראל.
ספורטאים ינהגו באחריות ,בשקיפות ובדיווחיות בכל הנוגע להגשמת ערכי הליבה של ספורט ישראלי מיטבי ,הוגן
ונקי מסימום ויהיו מחויבים להם ובכלל זה :יימנעו מכל שימוש אישי בחומרים ובאמצעים האסורים בספורט; יגלו שקיפות
מוחלטת באשר להתנהלותם בעניינים ישירים ועקיפים הקשורים בסימום בספורט; ויגלו ערנות ,יוזמה ושיתוף פעולה בכל
העניינים הקשורים בחשיפה של סימום בספורט על ידי ספורטאים עמיתים ושל מעורבות בסימום בספורט מצד בעלי תפקידים
ועיסוקים הקשורים בענפי הספורט.
מאמנים ,מדריכים ,רופאים ,תזונאים ,אנשי מקצועות תומכי רפואה ,אנשי אקדמיה וחוקרים ,מורים לחינוך גופני ,וכל שאר
אנשי המקצוע המעורבים בעיסוקים מסורתיים וחדשניים המקדמים הישגיות בספורט ,ינהגו באחריות ובשקיפות בכל הנוגע
להגשמת ערכי הליבה של ספורט ישראלי מיטבי ,הוגן ונקי מסימום ויהיו מחויבים להם ,ובכלל זה :יחנכו ויכוונו את הספורטאים
ואפשור של שימוש בחומרים
לפיתוח יכולותיהם והגשמתן ברוח ערכי הספורט המיטבי; יימנעו מעידוד ,זימון ,הנגשה ִ
ובאמצעים האסורים בספורט; ויגלו ערנות ,יוזמה ושיתוף פעולה בכל העניינים הקשורים בחשיפת סימום בספורט  -הן מצד
הספורטאים עצמם כמשתמשים והן מצד בעלי תפקידים הקשורים בענפי הספורט אשר מקדמים את השימוש בחומרים
ובאמצעים אסורים ,משלימים עמם או מעלימים מהם עין.
גופ ים לאומיים האחראים על קידום הספורט ,שופטים ומודדים בתחרויות הספורט ,מנהלים וחברי הוועד המנהל
בהתאחדות "אילת" ,במינהל הספורט ,באיגודי הספורט ובהתאחדויות הספורט ,באגודות ספורט ,בקבוצות ובארגון
תחרויות ינהגו באחריות ובשקיפות בכל הנוגע להגשמת ערכי הליבה של ספורט ישראלי מיטבי ונקי מסימום ויהיו מחויבים
להם ובכלל זה :יבטיחו את התשתיות החוקיות ,המינהליות ,התפעוליות והטכנולוגיות לקיומו וקידומו של ספורט איכותי והוגן
בישראל; יקפידו על קיומם של נהלים ברורים ,תקנים עדכניים וטכנולוגיות מתקדמות להסדרת מנגנוני בדיקה וניטור של שימוש
בסמים בספורט; יכוננו ויפיצו ברבים את מדיניות הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט ויפעלו בכפוף למנגנוני הסוכנות
הלאומית  -INADOבכל הנוגע להסברה ,לשיפוט ,אכיפה ,ענישה והשעיה.
ברוח דברים אלה ובעשיית יד אחת של כל בעלי העניין שצוינו באמנה ,נוכל להתקדם יחד לביסוסו ולקידומו של ספורט
ישראלי מיטבי ,הוגן ונקי מסמים.
* אמנה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מכוונת לשני המינים כאחד.

