GEDRAGSCODE NATIONALE SELECTIES
De nationale triatlonploeg wordt vertegenwoordigd door de geselecteerde topsporters en de
begeleidingsstaff. Leden van de nationale ploeg dienen zich als ambassadeurs voor hun sport, federatie en
hun land te gedragen. Daarom wordt eenieder die uitgenodigd wordt om deel uit te maken van een
nationale selectie, verzocht volgende gedragsregels uitdrukkelijk te onderschrijven. Deze gedragscode
geldt als een grondvoorwaarde om te kunnen deel uitmaken van de nationale selectie.
1.

Tijdens de verplaatsing naar en van de plaats van het wedstrijdgebeuren, en tevens tijdens het
verblijf daar, schikt zij/hij zich naar de richtlijnen die door de delegatieleiding worden
aangegeven.

2.

De atleet draagt zo veel mogelijk de nationale kledij en tenminste op volgende momenten:
briefings, podia, wedstrijd en trainingen, op de luchthaven, tijdens de maaltijden, op
persmomenten, …

3.

De atleet deelt de volgende waarden: fair play, verantwoordelijkheidszin, toewijding, eerlijkheid,
stiptheid,
correcte
communicatie,
respectert
voor
de
veiligheidsvoorschriften,
doorzettingsvermogen, perfectionisme, dankbaarheid,…

4.

Discriminerend gedrag, onaangepast taalgebruik, sexueel ongewenst gedrag, vandalisme,
tabaksgebruik, alcoholmisbruik, druggebruik, … is onaanvaardbaar.

5.

De atleet is zich bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie in de virtuele wereld (facebook, twitter,
…) en in omgang met de pers.

6.

De atleet gaat akkoord met de anti-dopingreglementering en leeft deze na.

7.

Groepsgesprekken belegd door de delegatieleiding, worden door elke atleet bijgewoond. Indien
zij/hij verhinderd is, wordt daar vooraf een gesprek over gevoerd met de delegatieleiding.

8.

Indien de nationale delegatie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een ceremonie voor of na
de wedstrijd, zullen de atleten en de delegatieleiding overleg plegen over de aan te nemen
positie. Elke atleet zal zich schikken naar het besluit van de delegatieleiding.

9.

Indien tijdens de wedstrijd een situatie ontstaat waarin de kansen van een ploeggenoot zouden
in het gedrang gebracht worden indien de ondertekenaar zou meewerken met de concurrentie,
onthoudt zij/hij zich van medewerken met de concurrentie, tenzij het duidelijk is dat haar/zijn
resultaat pertinent in gevaar komt.

10. Volgens de ITU regels heeft elke atleet het recht een klacht in te dienen tegen een (vermeende)
onregelmatigheid in de wedstrijd, een official of een atleet. Indien die vermeende
onregelmatigheid zou begaan zijn door een atleet die eveneens deel uitmaakt van de eigen
nationale selectie, zal de klager eerst overleg plegen met de delegatieleider over de opportuniteit
van de klacht.

SANCTIES
Inbreuken tegen deze gedragscode zullen in eerste aanleg door de topsportmanager van de betrokken
liga behandeld worden. Kleine inbreuken kunnen aanleiding geven tot schorsing van deelname aan

trainingen, stages, testdagen of wedstrijden. Herhaalde kleine inbreuken of grote inbreuken worden
steeds gerapporteerd aan de disciplinaire commissie van de betrokken liga (zie ook Huishoudelijk
Reglement VTDL).

Voor akkoord,

De atleet (handtekening, datum)

De topsportmanager (handtekening, datum)

