Deklaracija o pravicah in odgovornostih športnikov,
ki so jo v posvetovalnem procesu svetovnega merila razvili športniki za športnike in izraža poglede športnikov.
Športniki in njihovi interesi so bistvo olimpijskega gibanja. Ta deklaracija opredeljuje skupni nabor aspiracijskih pravic in odgovornosti športnikov v okviru olimpijskega gibanja in pristojnosti posameznih članov. Navdih zanjo izhaja iz
Splošne deklaracije človekovih pravic ter drugih mednarodno priznanih pogodb, standardov in načel o človekovih pravicah. Njen cilj je usmerjati dejavnosti olimpijskega gibanja.
Vsi člani olimpijskega gibanja, zlasti Mednarodni olimpijski komite, mednarodne športne zveze in nacionalni olimpijski komiteji si prizadevajo spodbujati spoštovanje teh pravic in odgovornosti. Spodbujajo jih k razvijanju mehanizmov
za učinkovita pravna sredstva v povezavi s temi pravicami in z odgovornostmi, športnike pa k uporabi takih mehanizmov.

I.

Pravice športnikov
Deklaracija želi zlasti promovirati zmožnosti in priložnosti športnikov, da:
1.

2.

II.

se ukvarjajo s športom in tekmujejo brez diskriminacije glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero,
politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršno koli
drugo nespremenljivo okoliščino;
so del preglednega, poštenega in čistega športnega okolja, zlasti takega, ki se bori proti dopingu in
manipulaciji tekmovanj ter zagotavlja pregledne postopke sojenja/presojanja, izbire in kvalifikacij ter
ustrezne razporede tekmovanj, vključno z razporedi treningov na takšnih tekmovanjih;

Obveznosti športnikov
Ta deklaracija spodbuja športnike, da:
1.

spoštujejo olimpijske vrednote in upoštevajo temeljna načela olimpizma;

2.

spoštujejo integriteto športa in tekmujejo kot čisti športniki, zlasti brez dopinga in manipulacije
tekmovanj;

3.

delujejo skladno z Etičnim kodeksom MOK in poročajo neetična ravnanja, vključno s primeri dopinga,
manipulacije tekmovanj, prepovedi diskriminacije, zlorabe in nadlegovanja;

3.

imajo dostop do splošnih informacij o športniku in zadev, povezanih s tekmovanji, pravočasno in na
jasen način;

4.

spoštujejo vse nacionalne zakone in pravila postopkov kvalifikacij in tekmovanj, športa in ustreznih
športnih organizacij ter Olimpijske listine;

4.

imajo dostop do izobraževanja na področjih, povezanih s športom, ter jim je omogočeno delo ali študij
med aktivnimi treningi in tekmovanji, če se športnik tako odloči in če je to praktično izvedljivo;

5.

spoštujejo pravice in dobrobit drugih športnikov, njihovih ekip, prostovoljcev in vseh drugih
udeležencev v športnem okolju ter jih ne diskriminirajo in se ne udeležujejo političnih demonstracij
na tekmovanjih, lokacijah tekmovanj in slovesnostih;

5.

imajo priložnost ustvarjanja prihodkov v povezavi s svojo športno kariero, z imenom in s podobo,
upoštevajoč pravice intelektualne lastnine in druge pravice, pravila dogodka in športnih organizacij
ter Olimpijske listine;

6.

spoštujejo načelo solidarnosti v olimpijskem gibanju, ki omogoča zagotavljanje pomoči in podpore
med športniki in člani olimpijskega gibanja;

6.

je zagotovljena poštena in enakopravna zastopanost spolov;

7.

delujejo kot zgled, vključno s promocijo čistega športa;

7.

se zaščiti duševno in telesno zdravje, vključno z varnim okoljem za treninge in tekmovanja ter
varovanjem pred zlorabo in nadlegovanjem;

8.

so obveščeni in ozaveščeni o svojih dolžnostih;

8.

se zagotovi zastopanost športnika v okviru športnih organizacij olimpijskega gibanja;

9.

sodelujejo na zaslišanjih, če je treba, in zagotovijo pošteno pričanje v takih postopkih;

9.

poročajo neetična ravnanja brez strahu pred povračilnimi ukrepi;

10.

sodelujejo in glasujejo na volitvah športnih predstavnikov.

10. se jim zagotovi zasebnost, vključno z varstvom osebnih podatkov;
11. se lahko svobodno izražajo;
12. imajo pravico do ustreznega postopka, vključno s pravico do zaslišanja v razumnem času neodvisnega
in objektivnega senata, pravico, da zahtevajo javno zaslišanje, in pravico do ustreznega pravnega
sredstva.

Ta deklaracija je bila predstavljena in sprejeta na 133. seji MOK v Buenos Airesu v imenu
olimpijskega gibanja.
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