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SPLOŠNO
1.člen
E-športna zveza Slovenije (EŠZS) si prizadeva spodbujati ugled in celovitost
e-športov, ki se izvajajo pod okriljem EŠZS. Zato si EŠZS prizadeva onemogočiti
nezakonite, nemoralne in neetične metode in prakse iz vseh EŠZS lig ter
dogodkov, bodisi »online« ali »offline«.

2.člen
Pravilnik določa vrednote in načela EŠZS ter določa pravila za obnašanje in
ravnanje znotraj EŠZS in z zunanjimi strankami. Ravnanje oseb in subjektov, ki jih
zavezuje ta pravilnik, odraža dejstvo, da na vsak način podpirajo načela in cilje
EŠZS in se vzdržijo vsega, kar bi lahko škodilo tem ciljem ter zlasti preprečujejo
kakršne koli metode ali prakse, ki bi lahko ogrozile celovitost tekem ali tekmovanj
ali povzročile zlorabo e-športa. Do osebja EŠZS, ekip in igralcev se je potrebno
obnašati dostojno in spoštljivo. Spoštovati je potrebno načelo poštene igre
(»fairplay«) in prevzeti družbeno odgovornost v vseh vidikih svoje funkcije.

3.člen
Ta pravilnik se uporablja za vse ekipe, njihove člane, zaposlene ter igralce.

SANKCIONIRANJE
4.člen
Če ni drugače določeno, se kršitve tega pravilnika sankcionirajo v skladu s
Pravilnikom o sankcijah.

5.člen
Zbor administratorjev lahko izreče sankcije, opisane v tem pravilniku za osebe, ki
jih zavezuje ta pravilnik. Odloči obseg in trajanje vsake sankcije v skladu s
predpisi o sankcijah. Če zbor administratorjev ne more doseči konsenza glede
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določene zadeve, končna odločitev o stvari pade na disciplinsko komisijo EŠZS.
Odločitev disciplinske komisije E-športne zveze Slovenije je dokončna.

6.člen
Disciplinska komisija lahko, glede na resnost prekrška, odloči, da se o zadevi
obvesti ustrezni organ kazenskega pregona.

PRAVILA OBNAŠANJA
7.člen
Pričakuje se, da se bodo osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, zavedale pomena
svojega obnašanja in s tem povezanih obveznosti in odgovornosti ter posledic.

8.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, morajo spoštovati vse veljavne zakone in druge
predpise ter regulativni okvir EŠZS v obsegu, ki se uporablja zanje.

9.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, morajo biti zavezane etični naravnanosti.
Obnašati se morajo dostojanstveno in delovati s popolno verodostojnostjo in
integriteto.

10.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta kodeks, ne smejo na noben način zlorabiti svojega
položaja, zlasti zato, da bi izkoristile svoj položaj za zasebne cilje ali dobičke.

11.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, se ves čas vzdržijo slabega, nezaželenega ali
negativnega vedenja do predstavnikov EŠZS ali katerega koli njihovega partnerja,
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zaposlen neodvisnega izvajalca, sponzorja ali drugega igralca ali ekipe.

12.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, se morajo ves čas vzdržati kakršnih koli dejanj,
zaradi katerih prišlo do nespoštovanja, prezira, škandala, zasmehovanja ali
kateregakoli dejanja, ki bi se slabo odražalo ali povzročilo kakršnokoli škodo
organizaciji EŠZS in njenimi partnerji

SPOROČANJE KRŠITEV
13.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, so dolžne nemudoma sporočiti predstavnikom
EŠZS, administratorjem tekem ali v skrajnem primeru, disciplinski komisiji, vsako
možno kršitev tega pravilnika.

14.člen
Na zahtevo administratorja ali disciplinske komisije morajo osebe, ki jih zavezuje
ta pravilnik, prispevati k razjasnitvi dejstev primera ali razjasnitvi možnih kršitev ter
predložiti zahtevane dokaze v pregled.

SPREJEMANJE DARIL
15.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, smejo ponuditi ali sprejeti darila ali druge
ugodnosti za in od oseb znotraj ali zunaj EŠZS ali v povezavi s partnerji, kot so
opredeljene v tem pravilniku, ki:
-

imajo simbolično ali manjšo vrednost (upoštevajo lokalne običaje in prakse
ter politike EŠZS);

-

Izključujejo kakršenkoli vpliv na izvršitev ali opustitev dejanja, ki je povezano z
njihovimi uradnimi dejavnostmi ali spada v njihovo diskrecijsko pravico;
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niso v nasprotju s svojimi nalogami;
-

ne ustvarjajo nobene neupravičene denarne ali druge prednosti in

-

ne ustvarjajo navzkrižja interesov.

Vsakršna darila ali druge ugodnosti, ki ne ustrezajo vsem tem kriterijem, so
prepovedane.

16.člen
Osebam, ki jih zavezuje ta pravilnik, EŠZS ne sme povrniti stroškov, povezanih z
družinskimi člani ali sodelavci, ki jih spremljajo do uradnih dogodkov, razen če
upravni

odbor

tega

izrecno

ne

dovoli.

Vsako

takšno

dovoljenje

bo

dokumentirano.

17.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, se morajo vzdržati kakršnihkoli dejavnosti ali
ravnanj, ki bi lahko povzročile pojav ali sum nepravilnega ravnanja, kot je opisano
v prejšnjih razdelkih, ali kakršen koli poskus tega.

PODKUPOVANJE IN KORUPCIJA
18.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, ne smejo ponujati, obljubljati, dajati ali
sprejemati kakršne koli osebne ali neupravičene denarne ali druge ugodnosti za
pridobitev ali ohranitev posla ali kakršne koli druge neprimerne ugodnosti za ali
od koga znotraj ali zunaj EŠZS. Taka dejanja so prepovedana, ne glede na to, ali
se izvajajo neposredno ali posredno prek ali v povezavi s posredniki ali
povezanimi strankami, kot je opredeljeno v tem pravilniku. Zlasti osebe, ki jih
zavezuje ta pravilnik, ne smejo ponujati, obljubljati, dajati ali sprejemati kakršne
koli neupravičene denarne ali druge ugodnosti za izvršitev ali opustitev dejanja, ki
je povezano z njihovimi uradnimi dejavnostmi in je v nasprotju z njihovimi
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dolžnostmi ali spada v njihovo diskrecijsko pravico. O vsaki taki ponudbi je treba
obvestiti administratorja, predstavnika E-športne zveze Slovenije ali disciplinsko
komisijo.

19.člen
Osebam, ki jih zavezuje ta pravilnik, je prepovedano odtujiti sredstva v lasti EŠZS.

20.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, se morajo vzdržati kakršnihkoli dejavnosti ali
ravnanj, ki bi lahko povzročile pojav ali sum nepravilnega ravnanja, kot je opisano
v prejšnjih razdelkih, ali kakršen koli poskus tega.

21.člen
Osebam, ki jih zavezuje ta pravilnik, je prepovedano sprejemati provizije ali
obljube takšne provizije zase ali za posrednike in povezane stranke, kot so
opredeljene v tem pravilniku, za kakršne koli pogajalske posle med opravljanjem
svojih nalog, razen če upravni odbor in / ali pooblaščenec izrecno tega ne
dovolita.

DISKRIMINACIJA
22.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, ne smejo žaliti dostojanstva ali integritete
države, zasebnika ali skupine ljudi s prezirljivimi, diskriminatornimi, zaničevalnimi
besedami ali dejanji. Ne smejo diskriminirati drugih zaradi rase, barve kože,
etničnega, nacionalnega ali družbenega porekla, spola, jezika, vere, politične
opredeljenosti ali katerega koli drugega mnenja. Prav tako tudi ne zaradi
premoženja, kraja izvora, katerega koli drugega statusa, spolne usmerjenosti ali
katerega koli drugega razloga.
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FIZIČNA IN DUŠEVNA NEDOTAKLJIVOST
23.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, spoštujejo integriteto drugih vpletenih.
Zagotovijo

zaščito,

spoštovanje

in

varovanje

osebnih

pravic

vsakega

posameznika, s katerim stopijo v stik in na katerega vpliva njihovo ravnanje.

24.člen
Nadlegovanje je prepovedano. Nadlegovanje je opredeljeno kot sistematično,
sovražno in ponavljajoče se dejanje v daljšem časovnem obdobju, katerega
namen je izolirati ali ustrahovati človeka in vplivati n
 a dostojanstvo osebe.

25.člen
Spolno nadlegovanje je prepovedano. Ocena temelji na tem, ali bi razumna
oseba ravnanje obravnavala kot nezaželeno ali žaljivo. Grožnje, obljube o
prednostih in prisila so še posebej prepovedane.

DOGOVARJANJE ALI PRIREJANJE REZULTATOV
26.člen
Osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, ne smejo vplivati na izid tekme na način, ki je v
nasprotju s š portno etiko.

27.člen
Tekmovalci se med sabo ne smejo dogovarjati o rezultatu tekem ali načinu
igranja. Pod dogovarjanje ali prirejanje rezultatov se šteje sledeče in je zapisano v
naslednjih točkah.
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-

Mehko igranje, ki se definira kot dogovor med dvema ali več igralci o
nenapadanju, ne poškodovanju ali igri, ki ni tekmovalna oziroma borbena.

-

Dogovarjanje o delitvi nagrade ali kakšnemu drugačnemu nadomestilu.

-

Signaliziranje drugih oseb ali tekmovalcev nasprotniku o dogajanju in poteku
igre, ki lahko vpliva na rezultat.

-

Namerno izgubljanje tekem proti denarnemu ali drugemu nadomestilu, ter
nagovarjanje k takšnemu početju.

IGRE NA SREČO
28.člen
Osebam, ki jih zavezuje ta pravilnik, je prepovedano neposredno ali posredno
sodelovati v igrah, stavah, igrah na srečo, loterijah in podobnih dogodkih ali
transakcijah, povezanih z e-športnimi tekmami, ki se izvajajo pod okriljem EŠZS.
Prepovedano je imeti deleže, bodisi aktivno bodisi pasivno, v podjetjih, koncernih,
organizacijah itd., ki promovirajo, posredujejo, organizirajo ali vodijo takšne
dogodke ali transakcije. Poleg tega osebe, ki jih zavezuje ta pravilnik, ne smejo
staviti, igrati na srečo ali kako drugače staviti na nobene tekme, v katere so
vključene ali sodelujejo.

PONAREJANJE
29.člen
Osebam, ki jih zavezuje ta pravilnik, je prepovedano ponarejati dokumente,
verodostojnost dokumentov ali uporabljati ponarejeno dokumentacijo.

DOPING
30.člen
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Doping je strogo prepovedan. Kršitve dopinških in protidopinških pravil bodo
sankcionirane v skladu s Pravilnikom o sankcijah.

31.člen
Igralci in uradniki ter zaposleni v drugih ekipah so odgovorni za vedenje, kaj
pomeni kršitev protidopinških pravil, ter vedenje katere so snovi in metode, ki so
vključ
ene na seznam prepovedanih substanc po WADA in SLOADA.

32.člen
Igralci so dolžni opraviti dopinške teste, če to zahteva disciplinska komisija ali
upravni odbor. Vsak igralec, ki je določen za dopinški test, bodisi kot rezultat
ciljnega testiranja ali žrebanja je dolžan predložiti vzorec urina in, če se zahteva,
vzorec krvi ter opraviti zdravniški pregled pri določenem izvajalcu zdravstvenih
storitev, ki ga izbere E-športna zveza Slovenije.

33.člen
Vsak igralec je osebno dolžan zagotoviti, da v njegovo telo ne vstopi
prepovedana snov.

34.člen
Doping je opredeljen kot pojav enega ali več naslednjih protidopinških predpisov:
-

Zadosten dokaz kršitve protidopinških pravil je ugotovljen s katerim koli od
naslednjih načinov: prisotnost prepovedane snovi ali njenih metabolitov ali
markerjev v igralčevem vzorcu "A", kjer se igralec odpove analizi vzorca "B"
vzorec se analizira in takšna analiza potrdi prisotnost prepovedane snovi ali
njene vsebine presnovke ali markerje, ki jih najdemo v igralčevem vzorcu "C".
Če izvzamemo snovi, za katere je količinski prag posebej opredeljen na
seznamu

prepovedanih

substanc.

Če prisotnost katere koli količine

prepovedane snovi ali njenih metabolitov ali markerjev določeno vrednost v
igralčevem vzorcu presega, pomeni kršitev protidopinških pravil.
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-

Zavrnitev ali neuspeh brez prepričljive utemeljitve predložitve odvzema
vzorcev, kot to zahteva disciplinska komisija ali upravni odbor, ali kakršnega
koli drugega izogibanja zbiranju vzorcev.

-

Neomejeno poseganje ali poskus posega v katerikoli del doping kontrole.

-

Posedovanje igralca katere koli prepovedane metode ali katere koli
prepovedane snovi, razen če igralec dokaže, da je posest v skladu z izjemo
terapevtske uporabe.

-

Posedovanje igralčevega podpornega osebja v tekmovanju s katero koli
prepovedano metodo ali katero koli prepovedano snovjo ali posest
igralčevega podpornega osebja, razen če podporno osebje igralca dokaže,
da je posest v skladu z izjemo terapevtske uporabe.

-

Trgovina ali poskus trgovine s katero koli prepovedano snovjo ali
prepovedano metodo.

-

Dajanje kakršnemu koli igralcu v tekmovanju katere koli prepovedane
metode ali katere koli prepovedane snovi.

TEKMOVALNA ETIKA
35.člen
Imena likov
Imena likov tekmovalcev in ekip ne smejo vsebovati vulgarnih, žaljivih, obscenih
ali drugih neprimernih izrazov.

Minimalna starost
Tekmovalci morajo dopolniti po PEGI priporočeno starost za sodelovanje v željeni
igri, da lahko sodelujejo na tekmovanjih EŠZS
Za tekmovalce mlajše od predvidene starosti, morajo prijavnico izpolniti starši
oziroma polnoletni zakoniti skrbniki.
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Zamude
Vsi tekmovalci obeh ekip se morajo pridružiti igri v predvidenem času,
določenem za posamezno igro. Neupravičeno zamujanje se kaznuje.

Hekanje
Hekanje je definirano kot modificiranje strežnika igre s strani tekmovalca ali
osebe, ki sodeluje s tekmovalcem. Hekanje je strogo prepovedano.

Pripomočki za goljufanje
Tekmovalec ne sme uporabljati kakršnihkoli pripomočkov ali programov za
goljufanje.

Hrošči
Tekmovalec med tekmovanjem ne sme izrabljati znanih hroščev v igri za
pridobivanje nepoštene prednosti. Pod to kategorijo spadajo še izrabljanje drugih
napak v programu igre (glitching). Na primer: napake v programu ali katere druge
funkcije, ki ne delujejo tako, kot so si jih zamislili pri proizvajalcu igre.

Namerna zapustitev igre
Kot namerna zapustitev igre je definirana zapustitev igre brez upravičenega in
jasnega razloga.

Športna oprema
Tekmovalci lahko nosijo oblačila z logotipi sponzorjev. EŠZS in organizatorji
tekmovanja imajo pravico, da po lastni presoji odstranijo vse označbe z
neprimerno vsebino.
Prepovedana so oblačila:

E-športna zveza Slovenije, Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, matična številka 4123026000, davčna številka 11823739, info@eszs.si
Dokument vsebuje podatke zaupne narave. Brez dovoljenja E-športne zveze Slovenije je prepovedano kakršnokoli kopiranje, posredovanje ali razkritje vsebine tega dokumenta.

11

-

na katerih so napačne ali neutemeljene trditve za katerikoli izdelek ali
storitev, za katere EŠZS po svoji izključni in absolutni presoji meni, da so
neetične.

-

Oblačila na katerih so logotipi podjetij, katerih aktivnosti spadajo pod
kockanje ali stavništvo.

-

Oblačila na katerih so klevetniške, obscene, vulgarne, odvratne žaljive teme
ali teme, ki niso družbeno sprejemljive.

-

Oblačila na katerih so oznake pri katerih gre za krajo intelektualne lastnine.

-

Oblačila na katerih so napisi ali podobe, ki omalovažujejo ali klevetajo
nasprotnega igralca, druge osebe ali izdelek.

EŠZS si pridržuje pravico, da zavrne registracijo ekipi ali pa ji prepove nastop na
tekmovanju, če krši katerega izmed zgoraj naštetih pravil športne opreme.

DRUGA PRAVILA
36.člen
Pravica do objave
EŠZS ima pravico do javne objave o tem, da je bil tekmovalec kaznovan.
Vsak igralec, na katerega se ta izjava sklicuje, se odpoveduje pravnim dejanjem,
ki izhajajo iz izjave proti organizatorju tekmovanja ali EŠZS in kateremu koli od
njihovih staršev, podružnic, zaposlenih, agentov ali pogodbenih izvajalcev.

Spremembe pravil
Pravila se lahko občasno spremenijo ali dopolnijo, da ohranijo športni duh in
zagotovijo pošteno igro vseh sodelujočih. Prav tako si EŠZS pridržuje pravico, da
prosto presoja o vseh zadevah, povezanih s tem pravilnikom in niso natančno
opisane ali določene.
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Predsednik:
Denis Kjostarov
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