Kodeks obnašanja sodnikov

V skladu z določili 13., 20., 23., 24. in 25. člena Sodniškega pravilnika Zveze društev
petanke Slovenije se sprejme

KODEKS
obnašanja sodnikov
Ta kodeks velja za vse člane Združenja sodnikov ZDPS (Zveze društev petanke
Slovenije) na vseh tekmovanjih, kjer nastopajo kot sodniki.
Splošni standardi za sodnika:


Vsa navodila in komunikacija med igralci ter sodnikom morajo potekati v
slovenščini, razen na mednarodnih turnirjih, kjer lahko komunikacija s tujimi
igralci poteka v angleščini.



Sodnik ne sme prijateljevati ali se družiti z igralcem ali ekipo v času poteka
posamezne igre ali tekmovanja.



Sodnik ne sme govoriti ali komentirati karkoli o igralcu ali ekipi nasprotnemu
igralcu ali ekipi. Prav tako ne sme svetovati ekipi ali posameznemu igralcu
taktike igranja ali komentirati taktičnost nasprotne ekipe ali igralca.



Sodnik mora zagotoviti, da ne bo prišlo do incidenta, ki bi lahko ogrozil njegovo
integriteto, kar bi bilo v primeru uradne pritožbe neopravičljivo in se ne bi mogel
zagovarjati.



Sodnik ne sme imeti nobenega dobička, ki bi izhajal iz rezultata katere koli igre
ali tekmovanja, iz katerega koli vira, vključno s stavami. Prav tako ne sme
sprejeti nobenega plačila, razen plačila, odobrenega s strani organizatorja, kot
plačilo za opravljene sodniške storitve.



Sodnik ne sme v nobenem primeru ravnati pristransko, kazati posebne
naklonjenosti do katere koli ekipe ali igralca ali pa zaradi katerega koli razloga
delati razlike ali biti zlonameren do katere koli ekipe ali igralca.



Sodnik, ki je edini prisoten na igrišču, mora ukrepati brez odlašanja. V težjih
situacijah lahko prosi za posredovanje vodstvo tekmovanja, ki je sestavljeno iz
treh (3) članov, ki so znani pred začetkom tekmovanja.



Sodnik ne sme nikoli javno kritizirati ali zavrniti kakršno koli odločitev drugega
sodnika. Ko sodnik enkrat sprejme odločitev, je ta dokončna.



Sodnik ne sme nikoli vstopati v igro z namenom izmeriti razdaljo najbližje
krogle v primeru, da je le-to že izmeril drugi sodnik. Prav tako ne sme ponovno
oceniti situacije, o kateri je že odločil drug sodnik.



Če je sodnik v kakršnih koli dvomih glede pravil, rešitev poišče v Tekmovalnem
pravilniku ZDPS in v Petanka Uradna pravila igre (mednarodni pravilnik).
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Sodniki, ki igrajo:
V primerih, kjer je sodnik tudi igralec, mora le-ta upoštevati naslednja določila:


Sodnik igralec ne sme prevzeti vloge sodnika igre v kateri igra kot igralec, lahko
pa je razsodnik druge igre, kjer ni udeležen kot igralec.



Medtem ko je udeležen v igri, sodnik ne sme v nobenem primeru zlorabiti
svojega statusa sodnika na način, da poravnava račune ali ustrahuje
nasprotnika.



V primeru nesoglasja glede igralnega položaja na tekmi, v kateri je udeležen kot
igralec, le-ta ne sme vsiljevati oziroma diktirati stanja z besedami kot: " Jaz
poznam pravila...", " Jaz sem sodnik...". Prav tako sodnik igralec ne sme
uveljavljati svojega statusa kvalificiranega sodnika in izvajati pritiska na
nasprotnika pri njegovem nasprotovanju določeni situaciji.
Splošna navodila (opombe):



Sodnik je predstavnik ZDPS in mora izvajati oziroma ravnati popolnoma v
skladu s statutom, drugimi akti Zveze in njihovimi določili ter mora v času
trajanja tekmovanja zagotoviti upoštevanje le-teh. Poleg tega pa mora do
popolnosti poznati pravila F.I.P.J.P.



Sodnik se mora zavedati pomembnosti svoje dolžnosti. Njegova avtoriteta,
pravilnost in natančnost odločitev morajo zagotavljati zaupanje igralcev in
odpravljanje problemskih situacij. Pri izvajanju vloge sodnika mora biti uspešen
in učinkovit.



Sodnik ne sme nikoli pozabiti, da sta zanimivost in pomembnost igre odvisni od
jasnosti in avtoritativnosti njegovih odločitev ter njegovega ugleda.
___________________________________________________________________

Jaz ______________________________________ iz ________________________
s tem podpisom soglašam, da bom vedno spoštoval/a določila tega Kodeksa
obnašanja in ravnal/a v skladu z njimi.

Podpis:____________________________________Datum:____________________
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