_________________________________________ kodeks obnašanja odbojkarskih sodnikov, kontrolorjev sojenja in delegatov - 1. stran od 3

Na osnovi prve in pete alineje 32. člena Statuta Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije je predsedstvo ZOSS dne 18.02. 2014 sprejelo

KODEKS
OBNAŠANJA SODNIKOV, KONTROLORJEV SOJENJA IN DELEGATOV

TEMELJNA DOLOČILA

I.

1.

člen:

Različne ravni opredeljevanja zahtevajo obrazložitve v Kodeksu uporabljenih izrazov in povezav v
skrajšanih oblikah:
 zveze: Odbojkarska zveza Slovenije (OZS), Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije (ZOSS),
Športne zveze (ŠZ), Društva odbojkarskih sodnikov Slovenije (DOS) in druge organizacije, ki
jim je odbojka športna aktivnost;
 sodniki: 1. sodnik, 2. sodnik, zapisnikar, linijski sodnik;
 sodniški zbor: sodniki, kontrolor, delegat;
 uradne osebe: člani sodniškega zbora;
 pravila: Uradna pravila odbojkarske igre FIVB ter pravila, pravilniki in drugi akti zvez;
 udeleženci: predstavniki klubov, TV snemalci, fotoreporterji, …

2.

člen:

Člani sodniškega zbora so uradne osebe na uradnih tekmovanjih v organizaciji zvez.

3. člen:

Vse, v tem kodeksu opredeljene uradne osebe na odbojkarskih tekmah opravljajo naloge na osnovi
etičnih meril, dostojanstva vseh udeležencev in športnega obnašanja.
V interesu odbojke je potrebno omogočiti vsem udeležencem učinkovito sodelovanje,
sporazumevanje in razumevanje etičnih meril, dostojanstva in športnega obnašanja.
V ta namen se uradne osebe na odbojkarskih tekmah zavezujejo, da:


bodo svoje naloge opravljale na korekten in nepristranski način, v športnem duhu, z
upoštevanjem Pravil odbojkarske igre, z odgovornostjo in poštenostjo do vseh udeležencev;



bodo skrbele za osebno izpopolnjevanje in izboljševanje znanja sojenja, kontrole sojenja in
kontrole organizacije tekmovanj;



se bodo s svojim osebnim delovanjem in zgledom trudile doprinesti k izboljšanju dela OZS in
ZOSS v celoti in niže organiziranih struktur;



bodo v celoti spoštovale določila tega Kodeksa.

II.

SKUPNA DOLOČILA

a)

obnašanje uradnih oseb na odbojkarskih tekmah

4.

člen:

Uradne osebe se ne smejo ukvarjati z dejavnostmi, ki so lahko opredeljene kot nečastne, ki rušijo
verodostojnost, dostojanstvo in ugled zvez.

5.

člen:

Kadar uradne osebe opravljajo naloge ne smejo nastopati kot neodvisni posamezniki, pač pa kot
predstavniki zvez, ki deluje z nalogo napredovanja vsesplošnega statusa odbojke.

6. člen:

Nihče izmed uradnih oseb ne sme zaničevati dela organov zvez.
Prav tako pa k delovanju, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi, pravili in določili tega Kodeksa, ne
sme nagovarjati drugih uradnih oseb ter ostalih udeležencev.

7. člen:

Uradne osebe ne smejo zlorabiti pooblastil, ki jih imajo po veljavnih pravilih, kar pomeni, da
svojega delovanja ne smejo podrediti osebnim interesom ali interesu ostalih udeležencev.

_________________________________________ kodeks obnašanja odbojkarskih sodnikov, kontrolorjev sojenja in delegatov - 2. stran od 3

8. člen:

Vsi uradni udeleženci na tekmi se morajo vzdržati klevetanja, žaljenja, širjenja neresnic ali vročanja
neutemeljenih pisnih zahtevkov organom zvez.

9. člen:

Vse uradne osebe so zavezane z vestnim in korektnim delovanjem opozoriti ali preprečiti
delovanje, ki zmanjšuje ali škoduje ugledu zvez.

10. člen:

Uradne osebe imajo pravico in dolžnost izraziti nezadovoljstvo o delu organov zvez po predpisanih
postopkih na zborih članov ali skupščinah.
b)

uradna tekmovanja Odbojkarske zveze Slovenije

11. člen:

Vsi udeleženci odbojkarske tekme morajo spoštovati pravila.

12. člen:

Vsi, ki na tekmah opravljajo posamezne naloge, se morajo medsebojno spoštovati, pomagati eden
drugemu tako pred, med in po tekmi.

13. člen:

Vsi udeleženci se morajo zavedati prevzete odgovornosti, zato morajo biti na tekmo ustrezno
psihofizično pripravljeni.

14. člen:

Uradne osebe so dolžne priti na tekmo urejenega videza in urejeno oblečene.
Moškim priporočamo obleko s kravato, ženskam pa suknjo in hlače.

15. člen:

Sodniki imajo obveznost, da svoje naloge opravijo nepristransko in pošteno. Pri sodniških odločitvah
morajo biti dosledni, objektivni in pravični.
Kontrolorji in delegati so na tekmah dolžni skrbeti in nadzirati celotno organizacijo in vodenje tekme,
na katero so imenovani.
Člani sodniškega zbora se morajo izogibati vsemu, kar lahko povzroči spor interesov in
nepristranskost (sprejemanje daril, uslug, privilegijev …), kakor tudi početja, ki jih lahko diskreditirajo.

16. člen:

Sodniki na tekmo ne smejo priti v uradni sodniški obleki.
Sodniki morajo na vsaki tekmi imeti:
 uradno sodniško majico (kratki ali dolgi rokavi)
 uradne sodniške hlače
 bel pas
 bele ali temne nogavice
 športne copate (pretežno bele)
 komplet kartonov (15 cm x 10 cm)
 dve piščalki
 ročno uro
 dva kemična svinčnika


Uradna pravila odbojkarske igre FIVB, Pravilnik o tekmovanjih in Pravilnik ustrezne stopnje
tekmovanja
Sodniki morajo nastopiti v enotnih sodniških uniformah.
17. člen:

Uradne osebe se morajo udeležiti tekme, za katero so pravočasno in skladno z določili prejele in
potrdile delegacijo. Na tekmo morajo priti pravočasno, skladno s pravili.

18. člen:

Uradne osebe morajo svoje naloge na igralni površini opravljati nevsiljeno, pri pozdravljanju pa
morajo biti zadržani do ostalih udeležencev.
Svojo aktivnost morajo posvetiti pripravi na tekmo.

19. člen:

Na igralni površini članom sodniškega zbora ni dovoljeno razpravljati o sojenju.

20. člen

Vsi, ki kadarkoli opravljajo naloge uradnih oseb, ne glede na prisotnost na tekmi, ne smejo
komentirati in razpravljati o sojenju v sredstvih javnega obveščanja, kakor tudi ne v vseh javno
dostopnih oblikah komunikacij.
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21. člen:

Vsi, ki kadarkoli opravljajo naloge uradnih oseb, ne glede na prisotnost na tekmi, ne smejo
komentirati in razpravljati o nalogah kontrolorja ali delegata v sredstvih javnega obveščanja, kakor
tudi ne v vseh javno dostopnih oblikah komunikacij.

22. člen:

Kontrolor sojenja se je dolžan po tekmi pogovoriti s člani sodniškega zbora o karakterističnih
situacijah pred, med in po tekmi.

23. člen:

Sodniki so dolžni poslušati in spoštovati ugotovitve in opažanja kontrolorja o delovanju sodniškega
zbora pred, med in po tekmi, ki mora biti objektivno in argumentirano. Svojega nezadovoljstva ali
nestrinjanja ne smejo izražati na neprimeren ali agresiven način.

24. člen:

Vse delegacije s strani OZS, ZOSS ali DOS so za uradne osebe obvezujoče, razen če so le-te
skladno z navodili javile zasedenost.

25. člen:

Uradne osebe ne smejo na uradna tekmovanja državnega prvenstva potovati v organizaciji katerekoli
ekipe.

26. člen:

Uradne osebe si lahko potne stroške in dnevnice zaračunajo izključno skladno z veljavnimi pravilniki.

27. člen:

Skladno s Pravilnikom strokovne komisije ZOSS so za vse uradne osebe opredeljene možnosti
izobraževanja in napredovanja.
III.

KONČNA DOLOČILA

28. člen:

Za kaznovanje kršenja določb tega Kodeksa se ustrezno uporabljajo določila Disciplinskega
pravilnika ZOSS in OZS.

29. člen:

Tolmačenje tega Kodeksa je v pristojnosti predsedstva ZOSS.

30. člen:

Kodeks začne veljati z dnem sprejetja.

Sekretar ZOSS:
Gregor Novak

Predsednica ZOSS:
Jana Prešeren

