Svet atletskih sodnikov Slovenije je na rednem letnem sestanku v Čatežkih Toplicah dne 24.11.2001 sprejel:

ETIČNI KODEKS ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Etični kodeks atletskih sodnikov Slovenije je zapis etičnih načel za ravnanje atletskih sodnikov
pri opravljanju nalog na atletskih tekmovanjih. Ta kodeks je namenjen tudi atletom, atletskim
delavcem in javnosti, da se seznanijo z ravnanjem, ki ga imajo pravico pričakovati od atletskih
sodnikov pri sojenju in pri opravljanju drugih nalog na atletskih tekmovanjih.
2. Atletski sodnik naj zagotovi, da bodo vsi tekmovalci upoštevali pravila za atletska tekmovanja,
v primeru kršitev pravil pa naj takoj ustrezno ukrepa.
3. Atletski sodnik naj se samostojno odloča pri presoji določenega pravila za atletska tekmovanja
in samostojno ocenjuje skladnost vedenja tekmovalcev in drugih oseb s pravili za atletska
tekmovanja.
4. Atletski sodnik naj se pri uporabi pravil za atletska tekmovanja odloča tako, da bo njegova
odločitev vedno v skladu z namenom pravil za atletska tekmovanja in tem kodeksom.
V primerih, ko se sam ne more odločiti, naj se pred odločitvijo posvetuje z drugimi atletskimi
sodniki.
5. Osnovna naloga atletskega sodnika je, da vsem tekmovalcem v skladu s pravili za atletska
tekmovanja, zagotovi najboljše možnosti za doseganje najboljših rezultatov na tekmovanju v
enakopravnem boju z drugimi tekmovalci. Kadar je atletski sodnik v dvomu, naj odloči tako, da
bo odločitev najbolj pravična za vse tekmovalce.
6. Atletski sodnik naj se izogiba vsaki prisili nad tekmovalci. Vsaka neopravičena uporaba prisile
ter zavestno kršenje pravil za atletska tekmovanja pomeni kršitev tega kodeksa.
7. Atletski sodnik naj med opravljanjem svoje funkcije na tekmovanju, ne kadi in ne uživa
alkoholnih pijač ter naj se vede ustrezno svoji funkciji.
8. Atletski sodnik naj spoštuje vsakega tekmovalca in naj se izogiba ravnanju, s katerim bi prizadel
njegovo čast in dostojanstvo. Atletski sodnik naj si prizadeva za kulturno reševanje nastalih
sporov in naj s svojimi odločitvami vzgojno vpliva na tekmovalce.
9. Atletski sodnik naj s svojim strokovnim znanjem pomaga drugim atletskim sodnikom in s tem
prispeva k njihovemu usposabljanju.
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10. Atletski sodnik naj s svojim delom in vedenjem varuje strokovni ugled ter avtoriteto atletskih
sodnikov in uradnih oseb na tekmovanju. Atletski sodnik naj ne precenjuje lastnega dela in naj
ne podcenjuje dela drugih atletskih sodnikov ter atletskih delavcev. Zato naj ne daje o njih
žaljivih izjav ter naj to prepreči tudi tekmovalcem in njihovim uradnim spremljevalcem.
11. Atletski sodnik naj upošteva, da se lahko pri svoji odločitvi zmoti, da se lahko zmotijo drugi
atletski sodniki in druge uradne osebe na tekmovanju ter tekmovalci in njihovi uradni
spremljevalci. Zato naj vse spore med tekmovanjem rešuje mirno ter se ravna po pravilih za
atletska tekmovanja.
12. Atletski sodnik naj z drugimi atletskimi sodniki krepi tovarištvo in solidarnost, ne sme pa to
vplivati na njegovo odločnost, pravičnost in vestnost pri sojenju ali drugem delu na tekmovanju.
13. Atletski sodnik naj skrbi za nenehno izpopolnjevanje svojega znanja pravil za atletska
tekmovanja in za seznanjanje s spremembami in dopolnitvami pravil.
14. Dolžnost atletskega sodnika je konstruktivna kritika drugih atletskih sodnikov, če je le
mogoče v njihovi prisotnosti. Če je bila kritika neutemeljena, naj se atletski sodnik prizadetemu
opraviči. Atletski sodnik naj sprejema konstruktivno kritiko lastnega dela in vedenja in naj
si prizadeva za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Atletski sodnik, ki opazi, da drug atletski
sodnik pri opravljanju funkcije uradne osebe ne upošteva pravil za atletska tekmovanja, ali
opravlja funkcijo pristransko, takega sodnika neopazno opozori na nepravilnost. O hujših
kršitvah pa naj atletski sodnik med tekmovanjem ali po njem obvesti vodjo sodnikov discipline,
glavnega sodnika na disciplini, vodjo sodnikov tekmovanja ali delegata AZS.
15. Atletski sodnik naj za svoje delo odkloni vsako nagrado, darilo ali uslugo s strani tekmovalcev,
njihovih uradnih spremljevalcev, organizatorjev tekmovanja ali drugih oseb, ki bi lahko vplivale
ali ustvarjale videz, da vplivajo na nepristranskost pri opravljanju nalog na atletskem tekmovanju
in naj za sojenje oz. opravljanje druge funkcije na tekmovanju sprejme samo nadomestilo ali
plačilo, ki je dogovorjena s strani AZS oz. pristojnega organa atletskih sodnikov. Prepoved iz
prejšnjega stavka ne zajema izrazov običajne gostoljubnosti ali daril majhne vrednosti.
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II. DOLŽNOSTI ATLETSKEGA SODNIKA PRED IN MED TEKMOVANJEM
16. Atletski sodnik ne sme na tekmovanju poleg sojenja opravljati nobene druge funkcije, ki bi
bila nezdružljiva s sojenjem in bi ga ovirala pri poštenem, pravičnem in nepristranskem sojenju
po pravilih za atletska tekmovanja.
17. Atletski sodnik naj pred tekmovanjem na katerem bo opravljal določeno funkcijo,
obnovi pravila za atletska tekmovanja za določeno atletsko disciplino oziroma pravila za
opravljanje funkcije uradne osebe na tekmovanju. Če atletski sodnik spozna, da je njegovo
znanje pomanjkljivo oziroma da so njegove izkušnje pomanjkljive, naj se o določbah pravil za
atletska tekmovanja pred tekmovanjem ali med tekmovanjem posvetuje z vodjo sodnikov
discipline ali z glavnim sodnikom discipline.
18. Atletski sodnik naj pride na tekmovanje telesno in duševno spočit, da bo lahko ustrezno
opravljal svojo funkcijo.
19. Če atletski sodnik ne more priti na tekmovanje, naj o tem pravočasno obvesti odgovorno osebo
zbora atletskih sodnikov oz. vodjo sodnikov tekmovanja.
20. Atletski sodnik naj opravlja funkcijo sodnika oziroma druge uradne osebe na tekmovanju v
enotni sodniški uniformi, ki jo je predpisal pristojni organ AZS ali v enotni sodniški uniformi, ki
jo je za posamezni zbor atletskih sodnikov določil organ tega zbora.
21. Atletski sodnik mora ob sojenju ali opravljanju katerekoli uradne funkcije na tekmovanju
nositi sodniški znak svojega ranga.
22. Atletski sodnik naj se javi odgovorni osebi na tekmovanju ob dogovorjenem času.
23. Atletski sodnik naj o svojih odločitvah ne razpravlja s tekmovalci, in zlasti ne z osebami, ki
nimajo uradne funkcije na tekmovanju. Atletski sodnik naj svoje ugotovitve in pripombe
posreduje vodji sodnikov discipline, glavnemu sodniku discipline, oziroma delegatu AZS.
24. Atletski sodnik naj med tekmovanjem pozorno spremlja potek tekmovanja in dogajanje v
zvezi s tekmovanjem, da se bo lahko pravilno odločil, še posebno v spornih primerih in s tem
že vnaprej zmanjšal možnost za pritožbe na sojenje oziroma drugo delo na tekmovanju. V
težjih primerih naj se atletski sodnik pred odločitvijo posvetuje z vodjo sodnikov discipline, z
glavnim sodnikom discipline ali z drugo uradno osebo na tekmovanju.
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25. Atletski sodnik naj med tekmovanjem skrbi za red in disciplino na tekmovališču ter za
neoviran potek tekmovanja in naj prepreči vsako neustrezno vedenje tekmovalcev in drugih
oseb, ki bi motilo tekmovanje. Pri tem naj do tekmovalcev pokaže razumevanje za njihovo
psihično stanje, ki je posledica napetosti in želje za doseganje čim boljših rezultatov vendar v
skladu z pravili za atletska tekmovanja. Atletski sodnik naj po možnosti tekmovalca najprej
opozori na neustrezno vedenje in šele, če to ne zadošča, izreče opomin oziroma izključitev v
okviru svoje pristojnosti.
26. Atletski sodnik naj se po končani disciplini oziroma po opravljenem delu javi vodji sodnikov
tekmovanja zaradi druge zadolžitve na tekmovanju. Če je prišlo med tekmovanjem do kršitve
pravil za atletska tekmovanja ali posebnih dogodkov mora atletski sodnik počakati, dokler se
zadeva ne reši.

III. POSEBNE NALOGE ATLETSKEGA SODNIKA
27. Atletski sodnik, ki je določen za opravljanje nalog uradnih oseb na tekmovanju naj se pri
opravljanju svoje funkcije ravna po pravilih za atletska tekmovanja, Razpisih AZS, sklepih in
priporočilih Odbora za tekmovanja AZS, sklepih in priporočilih Strokovnega odbora atletskih
sodnikov Slovenije ter sklepih in priporočilih drugih organov AZS ali organizatorja tekmovanja.
IV. ODGOVORNOST ATLETSKEGA SODNIKA ZA KRŠITVE ETIČNEGA KODEKSA
28. Atletski sodnik, naj pri svojem delu upošteva ta kodeks in naj k temu spodbuja tudi druge
atletske sodnike.
29. Odgovornost atletskih sodnikov za kršenje določb tega etičnega kodeksa ugotavlja častno
razsodišče atletskih sodnikov Slovenije.
30. Častno razsodišče atletskih sodnikov Slovenije ima tri člane, vsak član ima namestnika. Člane
častnega razsodišča imenuje svet atletskih sodnikov Slovenije izmed atletskih sodnikov, ki
imajo moralni ugled med atletskimi sodniki.
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V. KONČNE DOLOČBE
31. Etični kodeks atletskih sodnikov Slovenije je bil sprejet na sestanku sveta atletskih sodnikov
Slovenije dne 24.11.2001.
32. Etični kodeks atletskih sodnikov Slovenije prične veljati, ko ga AZS s priporočeno pošto pošlje
vsem zborom atletskih sodnikov v Sloveniji.
33. Etični kodeks atletskih sodnikov Slovenije se objavi v reviji "Atletika" in v zborniku Atletski
sodnik.

Predsedujoči sestanka sveta
atletskih sodnikov Slovenije
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