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Dopis s informacijama za sudionike u ovom ispitivanju
Naziv ispitivanja: Sprječavanje namještanja sportskih rezultata temeljeno na dokazima
Službeni naziv: „Evidence-based Prevention of Sporting-related Match-fixing” – EPOSM
Poštovani,
Ovim vas putem pozivamo na sudjelovanje u ispitivanju. Prije nego što odlučite
nastaviti, pažljivo pročitajte ovaj informativni dopis. Nakon što odlučite sudjelovati u
ispitivanju, morate se složiti s uvjetima navedenima iznad ankete. Navedeni uvjeti
služe kao informirani pristanak na ovo ispitivanje. Ako potvrdite okvir da „pristajete na
sudjelovanje u upitniku te da ste pročitali i razumjeli informacije”, možete početi
popunjavati upitnik. Označavanjem okvira dajete informirani pristanak za ispitivanje.
Ako želite dodatne informacije, obratite se Hrvatskom olimpijskom odboru (Alma Papić,
alma.papic@hoo.hr) ili Sveučilištu u Gentu (koordinator, eposm@ugent.be).
KOJA JE SVRHA ISPITIVANJA?
Namještanje sportskih rezultata ili manipuliranje sportskim natjecanjima pošast je koja
postoji već dugi niz godina i još uvijek muči sportski svijet. Međutim, tek je razvojem
interneta sredinom 1990-ih namještanje sportskih rezultata postalo sve veći globalni
problem. Ta je evolucija donijela sa sobom velik broj novih oblika namještanja sportskih
rezultata, što je promijenilo prirodu problema te otežalo otkrivanje i sprječavanje. Osim
toga, namještanje sportskih rezultata također ima očigledan broj štetnih učinaka. Na
primjer, umanjuje se nepredvidivost sporta te se ugrožava njegova popularnost i
opstanak. Štoviše, često se ugrožava mentalni i fizički integritet onih koji su uključeni,
ali i njihovih obitelji i voljenih osoba. Iako se problematici namještanja sportskih
rezultata pridaje sve veća pažnja, dosad je na tu temu provedeno vrlo malo empirijskih
istraživanja (istraživanja zasnovanih na izravnim, vlastitim opažanjima). Nadalje, još
uvijek postoji nedostatak svijesti o učestalosti namještanja sportskih rezultata (u svrhu
sporta) i o moralnim izazovima s kojima se suočavaju oni koji su u to uključeni.
Ovo se ispitivanje posebno usredotočuje na namještanje sportskih rezultata u sedam
europskih zemalja i obuhvaća više sportskih disciplina. U svakoj će se zemlji ispitivati
tri sportske discipline. U trima različitim zemljama osim nogometa i tenisa ispitivat će
se i košarka (Belgija, Austrija, Švicarska i Hrvatska), hokej na travi (Nizozemska),
rukomet (Francuska i Austrija) i kriket (Ujedinjeno Kraljevstvo). Cilj je ispitivanja (a)
ispitati učestalost namještanja sportskih rezultata (u svrhu sporta) u spomenutih
sedam europskih zemalja i vezano uz navedene sportske discipline te (b) ispitati
proces moralnoga odlučivanja onih koji su uključeni u namještanje sportskih rezultata.
Rezultati ovog ispitivanja doprinijet će u razradi projekta Erasmus+ Sport pod nazivom
„Sprječavanje namještanja sportskih rezultata temeljeno na dokazima (EPOSM)”. Tim
projekta EPOSM čine:
 Sveučilište u Gentu (BEL – koordinirajuća organizacija)
 Sveučilište u Utrechtu (NLD – partnerska organizacija projekta)
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Francuski institut za međunarodna i strateška pitanja (IRIS) (FRA – partnerska
organizacija projekta)
Kodeks za poštenu igru (AUT – partnerska organizacija projekta)
Hrvatski olimpijski odbor (HRV – partnerska organizacija projekta)
Sveučilište u Lausanni (CHE – partnerska organizacija projekta)
Sveučilište u Loughboroughu (GBR – partnerska organizacija projekta)
Panathlon International (ITA – partnerska organizacija projekta)
Međunarodni centar za etiku u sportu (ICES) (BEL – partnerska organizacija
projekta)
Udruga za borbu protiv korupcije i za integritet u sportu (CSCF) (NLD –
partnerska organizacija projekta)
Vijeće Europe (pridružena partnerska organizacija)

Krajnji je cilj ovog projekta povećati svijest o namještanju sportskih rezultata (u svrhu
sporta) i pomoći u sprječavanju istog.
ŠTO SUDJELOVANJE U ISPITIVANJU PODRAZUMIJEVA ZA VAS?
2.1 OPIS ISPITIVANJA

Da bi se postigao željeni cilj ovog ispitivanja (usp. gore), od odraslih sudionika (starijih
od 18) koji su uključeni ili bili uključeni u neku od spomenutih sportskih disciplina u
svojim zemljama (vidjeti gore) tražit će se da popune mrežni upitnik. Upitnik je razvio
tim za sportski menadžment sa Sveučilišta u Gentu, a potom ga je usavršio konzorcij
EPOSM.
KOLIKO TRAJE POPUNJAVANJE UPITNIKA?
Očekuje se da će popunjavanje upitnika trajati 15 minuta.
ŠTO SE OČEKUJE OD SUDIONIKA?
Sudionici trebaju popuniti upitnik na temu namještanja sportskih rezultata.
KOJI ĆE SE POSTUPCI ODVIJATI TIJEKOM ISPITIVANJA?
Postupci:
Prije popunjavanja upitnika, ispitanici će moći provjeriti uvjete ili informirani pristanak.
Ako ispitanici pristanu na opisane uvjete i pročitaju ih, mogu započeti s popunjavanjem
upitnika. Ispitanici sudjeluju u znanstvenom ispitivanju u potpunosti dobrovoljno i daju
ispitivačima dozvolu za potpuno anonimno pohranjivanje, uređivanje i izvještavanje
prikupljenih podataka. Nadalje, ispitanici u bilo kojem trenutku mogu odlučiti da neće
više sudjelovati u upitniku i to bez ikakvih posljedica. Trebat će vam oko 15 minuta da
ispunite upitnik. Prikupljeni podaci čuvat će se najmanje 5 godina na zajedničkom
pogonu tima za sportski menadžment Sveučilišta u Gentu (koordinator projekta
EPOSM). Nakon što se međunarodni podaci (svih sedam zemalja) obrade i zajedno
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izvijeste, nacionalni podaci distribuirat će se odgovarajućim nacionalnim partnerima
projekta EPOSM radi daljnje analize (Kodeksu za poštenu igru za Austriju, Sveučilištu
u Utrechtu za Nizozemsku, Francuskom institutu za međunarodna i strateška pitanja
(IRIS) za Francusku, Hrvatskom olimpijskom odboru za Hrvatsku, Sveučilištu u
Lausanni za Švicarsku, Sveučilištu Loughboroughu za Ujedinjeno Kraljevstvo i
Sveučilištu u Gentu za Belgiju). Podaci će se obrađivati pomoću softvera SPSS. SPSS
je paket za računalnu analizu koji služi kvantitativnu analizu podataka. Voditelj obrade
je Stef Van Der Hoeven.
Napredak ispitivanja:
Ako odlučite sudjelovati u ispitivanju i ispunite sve uvjete za sudjelovanje, možete
započeti s popunjavanjem upitnika u nastavku:
Sudionici moraju ispuniti jednokratni upitnik o namještanju sportskih rezultata. Nakon
što popune upitnik, od sudionika nećemo tražiti daljnje sudjelovanje.
KOJA SU VAŠA PRAVA PRILIKOM SUDJELOVANJA U ISPITIVANJU?
Sudjelovanje u ovom ispitivanju potpuno je dobrovoljno; ne smije postojati nikakva
prisila. Možete odbiti sudjelovati u ispitivanju i povući se iz ispitivanja u bilo kojem
trenutku bez ikakvih posljedica za vas.
Ispitivanje je prethodno odobrilo Etičko povjerenstvo za psihologiju i obrazovne
znanosti sa Sveučilišta u Gentu. Ni u kojem slučaju ne biste trebali smatrati da je
odobrenje Etičkog povjerenstva poticaj za sudjelovanje u ovom ispitivanju.
Povjerljivost
Svi se podaci prikupljaju anonimno te se pohranjuju, obrađuju i izvješćuju kao takvi. Ti
će se anonimni podaci upotrebljavati u cjelokupnoj dokumentaciji, izvješćima ili
publikacijama (u znanstvenim časopisima ili na kongresima) o ispitivanju. Stoga je
uvijek zajamčena anonimnost vaših podataka. Prikupljeni podaci obrađivat će se i
čuvati najmanje 5 godina. Ako imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili pritužbi, obratite
se službeniku za zaštitu podataka Sveučilišta u Gentu (privacy@ugent.be). Ako ne
dobijete zadovoljavajući odgovor putem eposm@ugent.be ili privacy@ugent.be,
možete se obratiti nadležnom tijelu za zaštitu podataka (Drukpersstraat 35, 1000
Bruxelles, contact@apd-gba.be).
KOJI SU RIZICI I OČEKIVANE KORISTI OD SUDJELOVANJA U OVOM
ISPITIVANJU?
Od sudjelovanja u ovom ispitivanju vjerojatno nećete imati nikakvu neposrednu korist.
Međutim, vaše sudjelovanje u ispitivanju može poboljšati prevenciju namještanja
sportskih rezultata ubuduće.
Vjerojatnost da ćete pretrpjeti bilo kakvu štetu uslijed sudjelovanja u ovom ispitivanju
izuzetno je mala.
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POSTOJE LI TROŠKOVI SUDJELOVANJA U OVOM ISPITIVANJU?
Sudjelovanje u ovom ispitivanju neće prouzročiti nikakve dodatne troškove za vas.
POSTOJI LI NAKNADA ZA SUDJELOVANJE U OVOM ISPITIVANJU?
Sudionici neće dobiti nikakvu naknadu.
KOME SE MOŽETE OBRATITI U SLUČAJU PROBLEMA ILI PITANJA?
Ako želite dodatne informacije o ispitivanju ili o svojim pravima i obvezama, možete se
obratiti koordinatoru projekta EPOSM u bilo koje vrijeme tijekom ispitivanja:
Koordinator: Sveučilište u Gentu
Odjel za kretanje i sportske znanosti
Istraživačka grupa za sportski menadžment
Prof. Dr. Annick Willem (eposm@ugent.be)

