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Svenska Makkabiförbundet är en takorganisation för de judiska idrottsorganisationerna I 
Sverige. Makkabiförbundet skickar deltar till Makkabiader i Israel och Europeiska 
Makkabispelen (i fortsättningen benämnd som ”Europaspelen”) genom att skicka 
idrottskvinnor/män och ledare att representera Sverige. 
Det är ett stort åtagande ur ekonomiskt och ansvarshänseende. Ekonomiskt innebär det att 
Makkabiförbundet sponsrar varje deltagare med en väsentlig summa för att så många som 
möjligt skall ha en möjlighet att följa med. Utifrån ett ansvarshänseende har truppen med sig 
ledare som jobbar med deltagarna. försäkringar tecknas som kompletterar de hem-, 

olycksfallsförsäkringar som varje deltagare bör ha. Mot denna bakgrund har Makkabiförbundet 
tagit fram en Code of Conduct och regler som gäller för alla idrottsdeltagare och 
vårdnadshavare (i fortsättningen benämnd som ”Deltagare och VH”). 
 
Minderåriga måste skriva på detta dokument tillsammans med VH och myndiga deltagare 
skriver själv på. 
 

Det är viktigt att läsa igenom och förstå innebörden i det som finns i detta dokument. 
Tidigare erfarenheter har lärt oss att verkligen betona för samtliga deltagare att reglerna 
måste efterlevas. Om de inte gör det kommer sanktioner att tillämpas! 

 
Deltagande i Europaspelen i Budapest innefattar tiden innan spelen (ev träningsläger), under 
spelen och till dess att deltagarna är tillbaka på i förväg bestämd ort/plats. 
 
Reser man inte med truppen ansvara man själv för att infinna sig på den plats närmaste 
ledare beslutar.  Man ansvara själv för att ta sig från flygplatsen till den plats som 
överenskommits. Detta då det tyvärr inte finns resurser att möta upp på flygplatsen eller att 
ordna transport. För minderårig ligger ansvaret för den som inte reser med truppen på VH 
Truppens försäkring gäller inte heller vid egen resa. 
Huvudregeln är att hela truppen håller ihop från avresa till hemresa. Ska man inte åka ner 
eller hem med truppen ska detta särskilt godkännas av överledarteamet i god tid i förväg. 
Eventuell merkostnad för ändringar bekostas Deltagaren/VH. 
 
Om man uppträder på ett sätt som går emot Code of Conduct, avviker från truppen under 
spelens gång utan ledares i förväg lämnade skriftliga medgivande samt använder otillåtna 
stimulantia kommer; 

- Makkabiförbundet kräva betalning med en summa som motsvarar den sponsrade 
delen, och Deltagaren tar på sig återbetalningsskyldighet enligt detta dokument 

- Underårigas vårdandsgivare kommer att kontaktas 
- Deltagaren får själv bekosta hemresa 
- Deltagaren riskerar att inte få delta i framtida Makkabiader/Europaspel varken som 

ledare eller deltagare 

 
Om deltagare hamnar på sjukhus under tiden spelen äger rum kommer ledare finnas hos 
deltagaren. Om sjukhusvistelsen varar längre än spelen kommer ledare inte att vara med 



 

deltagaren efter det att spelen avslutats på plats. Detta för att ledaren måste slutföra sitt 
åtagande gentemot truppen. Det är Deltagare/vårdnadshavares ansvar att ordna det 
praktiska kring sjukhusvistelsen när truppen lämnat. 
 
 
 

Code of Conduct 
 

Rules of Conduct: Participants of European Games in Budapest shall:  

1. Respect the rules and spirit of fair play and non-violence, prioritize the physical and 

emotional well-being of others and behave accordingly 

 

2. Respect the spirit of sport and all teammates and members of other teams, follow all 

rules and regulations of the sport, respect the authority of the officials and referees, 

and communicate with them in an appropriate manner 

 

3. Prepare for and participate in the European Games by maintaining the best possible 

physical fitness and health to perform at the highest possible level at the Games 

 

4. Observe and comply with all reasonable directions of the respective Head of 

Delegation and any person appointed by him/her 

 

5. Adhere to the anti-doping policies, procedures and regulations put forward by the 

World Anti-Doping Authority (“WADA”), including refraining from all banned 

substances and practices 

 

6. Conduct himself/herself in a proper manner so as not to bring himself/herself, Team 

Management or his/her Team into disrepute or censure 

 

7. Respect the rights, dignity and worth of all participants, regardless of their age, 

gender, ability, social, economic or cultural background 

 

8. Demonstrate good sportsmanship before, during and after games. Be courteous to 

opposing team members. Treat all players, coaches and officials with respect. Set a 

positive example for others, particularly young athletes and supporters and avoid all 

forms of gamesmanship, poor sportsmanship and/or time-wasting 

 



 

9. Encourage and exercise god sportsmanship by demonstrating positive support for all 

players, coaches, officials and supporters at games, practices and other sporting 

events 

 

 

Prohibited Conduct: The following forms of Conduct shall not be tolerated and may result 

in disciplinary proceedings, decisions and action relative to Participants: 

1. Acts (including the use of inappropriate language) that disturb others, or cause 

offence, disturbance or distress to others 

 

2. The consumption of alcohol by or supply of alcohol to participants under 18 years of 

age 

 

3. The supply, possession or taking of illegal drugs 

 

4. Any form of abuse, assault or violence (including emotional, verbal, physical or sexual 

abuse/assault/violence); in appropriate instances, the police may be contacted to 

intervene 

 

Anti-Doping Requirements: All athletes who participate at the Budapest European Games 

may be subject to random drug testing (Anti-Doping) which shall be administered by 

appropriate authorities. WADA provides that resource which constantly updates the 

“Prohibited List” at: http//www.wada-ama.org. There is also an iPhone app. available from 

WADA. If it is determined that an athlete has violated any Anti-Doping regulation under 

WADA, he/she may be subject to disciplinary action, including possible punitive action by the 

Organizing Committee. 

 

Jag accepterar och godkänner ovanstående! 

 

Ort        Datum     

 

Min underskrift:  Vårdnadshavare underskrift:  
  Endast om deltagare är under 18år 

 

______________________ ______________________ 

 

______________________ ______________________ 

Namnförtydligande: Namnförtydligande 


