
Petankarski etični kodeks 

1 

 

P E T A N K A R S K I 
etični kodeks 

 
Petankarski etični kodeks je zbir športnih načel, ki podpirajo in spodbujajo razvoj 
športnega duha v petanki. V praksi to zahteva sodelovanje vseh udeležencev v 
tekmovanju: tekmovalcev, funkcionarjev, organizatorjev in zveze, trenerjev ter 
gledalcev. 
 
 

Etična zaveza petankarjev 

 
Igralci petanke se po svojih najboljših močeh trudimo slediti naslednjim moralno - 
etičnim principom športnega obnašanja: 

 

 

1. Igram pošteno. 
 

Zavedam se, da je poštena igra bistven del uspešnega razvoja in vključevanja v  
športne aktivnosti. S poštenjem v igri zmagujejo vsi, posameznik, športne 

organizacije in družba v celoti, zato smo tudi vsi odgovorni za pospeševanje poštene 
igre. 

 
Z odločitvijo za pošteno igro odigramo igralci, s svojim zgledom pa tudi mentorji in 

trenerji, ključno vlogo pri promociji in varovanju športnega duha petanke. Zato 
spoštujem, sprejemam in se ravnam po športnih pravilih igre in zapovedih 

bratovščine petanke, kadar so te v skladu s principi zdravega športnega duha. 

 

 

2. Za uspeh se ne poslužujem prevar in goljufij. 
 

Pravi petankar si prizadeva za zmago, a ne za vsako ceno! Zato ne goljufam in se 
ne dogovarjam za pridobitev nepoštenih prednosti. Slepariti pomeni nehati 

tekmovati. 
 
 

3. Spoštujem tekmece, soigralce in druge udeležence športnega 
dogodka. 

 
Odnosi med petankarji temeljijo na medsebojnem spoštovanju. Trudim se, da so 

morebitne osebne peripetije ali stare zamere za časa igre pozabljene. 

 
Ne dovolim si, da bi se spozabil in z besedo ali vedenjem žalil ali provociral igralcev, 
nasprotnikov, organizatorjev, uradnih oseb, sodnikov ali gledalcev. Ker sem resničen 

ljubitelj petanke in s tem pristaš pravega športnega duha, se tudi odkrito veselim 
dobre igre tako soigralcev kot tekmecev. 

 
In čeprav si prizadevam za zmago, znam dostojanstveno prenesti poraz. 

4. Spoštujem odločitev sodnika. 
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Sprejemam princip upoštevanja sodniških odločitev in sodnika kot predstavnika 

nepristranske ocene v športu. 

 
Spoštujem odločitev sodnika, čeprav vem, da se lahko zmoti. Z njim se ne spuščam v 

prepire in polemike, ga ne žalim in ne provociram. 
 

Njegovo odločitev športno sprejmem. 
 
 

5. Pri sebi in drugih spodbujam plemenitost in strpnost v duhu 
enakopravnosti. 

 
Spoštujemo dostojanstvo in osebno integriteto vseh petankarjev. 

 
Po svojih najboljših močeh si prizadevam za ohranjanje pozitivnih vrednot, temelječih 
na medsebojnem spoštovanju in solidarni pomoči, tovarištvu in strpnosti, iskrenosti, 

medsebojnem zaupanju, nenasilnem komuniciranju in dostojanstvu. 

 
Verjamem, da nepristranskost v športu pomeni, da ima vsakdo enake možnosti za 

udeležbo v športu, ki ga je izbral. 
 
 

6. Odklanjam vse vrste nasilja. 
 

V svojih športnih ravnanjih in besedah se izogibam nasilnemu in škodoželjnemu 
govoru in vedenju. 

 
Nasilja, pa naj gre za psihično, čustveno ali fizično agresivno vedenje, ne toleriram 

ne pri sebi in ne pri drugih. Tistim, ki se vedejo žaljivo in nasilno do drugih ljudi, bom 
dal to jasno vedeti. 

 
 

7. Gojim spoštljiv odnos do narave 
 

Tako kot sem spoštljiv in plemenit v odnosu do ljudi, sem spoštljiv in plemenit tudi do 
narave. 

 
Ker se športne aktivnosti petanke pogosto odvijajo na prostem, se trudim spodbujati 
nivo znanja in zavesti o odnosu med športom in varstvom okolja. V praksi to pomeni 
najmanj to, da bom za seboj vedno pustil čisto, saj čutimo do drugih in do okolja le 

spoštovanje in hvaležnost. 
 
 

8. Spoštujem in promoviram športni duh petanke 
 

Ker si prizadevam za popularizacijo petanke med ljudmi, se trudim, da po svojih 
močeh pomagam tako začetnikom kot že uigranim igralcem pri razvoju njihovih 

veščin in znanj. 
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Kot pravi športnik se za tekmovanje oblečem v skladu z določili, ki veljajo za 

posamezno tekmovanje. 

 
Za časa trajanja tekmovanja ali turnirja delujem v skladu z Pravilnikom o doping 

kontroli. Ko sem na igrišču, se med igro popolnoma vzdržim kajenja in pitja 
alkoholnih pijač, saj vem, da to športniku ne pritiče in da ni v skladu s športnim 

duhom igre. 
 
 

9. Obnašam se kot ambasador športa. 
 
Kadar ne igram, se umaknem z igralne površine, da ne bi motil poteka igre drugih na 

igrišču. 

 
Tudi kadar sem v vlogi gledalca se vedem športno in ne motim tekmujočih. Med igro 

tekmujočih ostajam tiho in s svojim mnenjem in nasveti počakam na primernejši 
trenutek. Iz spoštovanja do igre in soigralcev za časa celotnega trajanja igre izklopim 

oz. utišam tudi svoj mobilni telefon. 

 
Trudim se, da o etiki vedenja gledalcev na tekmi osveščam in obveščam tudi 

nepetankarje – navijače, simpatizerje, družinske člane in prijatelje. Da ne bi motili 
igre, pa tudi zaradi njihove varnosti, jih obvestim, da ni dovoljeno postopati po 
igrišču, še posebno pa sem pozoren, da iz istih razlogov na zaidejo na igralno 

površino otroci in hišni ljubljenčki. 

 
Prizadevam si, da s svojim zgledom spodbujam druge, da sledijo zapovedim tega 

etičnega kodeksa. 
 
 
 
 
 
 
                                                      


