ETISKA REGLER FÖR DELTAGARE I SVENSK ERACING.
Esporten är inte bara en av världens snabbast växande sporter, den har också
en unik möjlighet att välkomna människor med väldigt skilda förutsättningar.
Saker som kön och funktionsförmåga spelar i de flesta fall ingen roll – esporten
är i grunden gränslös.
För att det ska bli så behöver vi ta individuellt ansvar för hur vi beter oss mot
våra med- och motspelare, domare och publik. Genom att vi som utövare,
domare och arrangör tillsammans följer reglerna här nedanför ser vi till att göra
esporten till en plats för alla. Notera att dessa regler gäller även utanför match
och tävling.
Vårt gemensamma mål är att skapa ett bättre klimat för våra aktiva förare,
ledare och domare. Våra positiva tankar och beteenden göra att det är roligt
att köra, vara ledare och domare.
Tänk på att det är varje spelares eget ansvar att vara på ett sätt som skapar en
bra miljö i chatten och i spelet. Behandla medspelare, motspelare och admins
på samma sätt online som offline. Utgå ifrån hur du hade varit om du träffat
personerna i en vardagssituation även när du spelar/pratar/chattar online.
Gemensamt för deltagare i Svensk Eracing är att:
Alltid
• Behandla dina medtävlare som du själv bli behandlad!
• Tipsa istället för att håna, alla är nybörjare någon gång.
• Acceptera att personer kan känna sig kränkta över saker som du inte skulle
reagera på
• Granska kritiskt på ett positivt sätt
• Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och
handikapp
• Respektera andras synpunkter och åsikter
• Respektera motståndare, team-kamrater, funktionärer, tekniker, domare
och tävlingsledare
Aldrig
• Mobba
• Ta droger
• Fuska

• Använda språk, nickname eller annat som kränker någon spelares kön,
könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, sexuella läggning eller ålder.
• Ska du inte uttrycka dig kränkande kring andra spelare eller deras insatser i
spelet
• Skylla på enskild medlem eller utskott
• Använda sociala medier för att förtala, mobba, trakassera deltagare i Svensk
Eracing
Något att tänka extra på:
Om du är arg, försök att stanna upp innan du låter din ilska gå ut över en annan
spelare. Det finns inget rätt och fel när det gäller känslor och du kommer
uppleva både ilska och glädje när du spelar. Däremot finns rätt och fel i hur
känslorna får uttryck. En minnesregel är att du ska bemöta människor på
samma sätt online som du gör offline.
Om du deltar i en turnering, ansträng dig för att bemöta domare och
arrangörer på ett hänsynsfullt sätt. Självklart har du rätt att kritisera det du ser
som felaktiga domslut eller agerande, men att agera aggressivt mot domare
eller arrangörer under en turnering gynnar inte någon.
Sociala medier är idag en samlingsplats för våra medlemmar där vi utbyter tips
och idéer, delar med oss av kunskap och ger varandra feedback. Här pratar vi
inte illa om varandra utan respekterar alla. Att kommunicera genom text är en
utmaning då man inte ser den andra personen eller hör tonläge. Det skapar lätt
missförstånd då alla uttrycker sig annorlunda och var därför lyhörd och
acceptera om någon tar illa upp. Ser du själv hur någon beter sig opassande
informera domare eller arrangören. Detta gäller Före-Under-Efter
tävling/arrangemang.
Regelbrott
Idén kring ett etiskt regelverk är att få deltagare att tänka efter och skapa goda
vanor. Bestraffning är inte något vi strävar efter utan bara som ett verktyg för
att nå fram till den som brutit mot reglerna och som ett sätt att skapa trygghet
för deltagarna i till Svensk Eracing.
Följder vid regelbrott
- Varning (vid två varningar utdöms nästa straff på skalan)
- Avstängning från nästa lopp
- Omedelbar förlust av matchen

- Uteslutning ur pågående säsong
- Eventuell avstängning från Svensk Eracings evenemang.
- Avstängning från svenska e-sportevenemang

Materialet i detta dokument har hämtats från Svenska Bilsportsförbundet ”Fair
Race” och Respect All, Compete ”Svensk esport – Code of Conduct”.
Fair Race: https://www.sbf.se/Arkiv/Inaktiveradesidor/FairRace/
Respect all, compete: https://www.respectallcompete.se/koden/

