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Matchfixing

– ett hot mot svensk idrott

Matchfixing
De historiska banden mellan idrott och vadhållning på idrott går
långt tillbaka. Under de senaste decennierna har relationen ytterligare utvecklats och fördjupats. I spel- och vadhållningsindustrins
farvatten finns dock ett allvarligt, växande problem i form av matchfixing.

Ärlighet

Matchfixing innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka
utgången av en idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning för
sig själv eller andra och för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrotts
tävlingar.

Kunskap

Matchfixing är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. De
senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat,
med spel på desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk
idrotts grundläggande värderingar som rent spel och respekt för
andra. Matchfixing involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot dig som
är aktiv inom idrotten.

Säkerhet

Det är viktigt att du som är en del av den svenska idrottsrörelsen,
vare sig det är som idrottare, ledare, domare eller annan funktionär,
tar ansvar för ditt förhållningssätt till spel och vadhållning på din
egen idrott.

Aktiva, tränare, domare och andra funktionärer har ofta tillgång
till eftertraktad information som inte är tillgänglig för allmänheten.
Sådan känslig information måste alltid behandlas med försiktighet.

Rent spel, ärlighet och att prestera sitt bästa inom ramarna för god
etik och moral, är en viktig del av idrottens värdegrund. Manipulation av tävling kan leda till avstängning samt rättsliga åtgärder.

Aktiva, tränare, domare och andra funktionärer ansvarar själva för
att skaffa sig kunskap om de regler för spel och vadhållning som gäller inom sin idrott.

Den som är aktiv inom en idrott bör inte under några omständigheter delta i vadhållning på idrottstävlingar som den personen, eller
dennes förening, deltar i.
Försiktighet

Öppenhet
Alla inom idrotten har ett eget ansvar för att följa dess värdegrund
och tillsammans bekämpa matchfixing. Den som blir kontaktad,
känner till eller misstänker manipulation av en idrottshändelse bör
omedelbart informera om det.

Den som misstänker att matchfixing sker i sin närhet bör
genast vända sig till sin förening, sitt specialidrottsförbund
eller direkt till Riksidrottsförbundet på 08-699 60 00.
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För mer information om matchfixing och hur företeelsen
påverkar svensk idrott, besök www.rf.se/matchfixing.
Där finns bland annat avtalsmallar, tävlingsbestämmelser, policydokument, svar på vanliga frågor och kontakt
uppgifter.

