HRVATSKI ODBOJKAŠKI SAVEZ

K O D E K S
PONAŠANJA SUDACA – SUTKINJA,
NADZORNIKA SUðENJA I
TEHNIČKIH DELEGATA

Zagreb, 11. lipnja 2014. godine
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Temeljem odredaba članaka 26. i 31. Statuta Hrvatskog odbojkaškog saveza, odluke
Skupštine Hrvatskog odbojkaškog saveza i odluke Upravnog odbora Hrvatskog odbojkaškog
saveza od 10. lipnja 2014. donosi se

K O D E K S
ponašanja sudaca – sutkinja, nadzornika suñenja
i tehničkog delegata HOS

1. Temeljna načela
Članak 1.
Sudac – sutkinja, nadzornik suñenja i tehnički delegat su ovlaštene „službene osobe HOS“ na
službenim natjecanjima u organizaciji HOS ili natjecanjima u organizaciji odbojkaških udruga
županija, gradova i općina.

Članak 2.
Službena osoba HOS temelji svoje djelovanje i aktivnosti na osnovnim etičkim principima,
dostojanstvu svih učesnika u odbojkaškom sportu i fair play-u.
Djelujući u interesu odbojkaškog sporta cilj je ostvariti učinkovitu suradnju, komunikaciju i
razumijevanje.
Temeljem iznijetog službene osobe HOS obvezuju se:

• Odnositi prema suñenju u odbojkaškom sportu na korektan, nepristran i fairplay način poštujući pri tome u cijelosti prirodu odbojkaške igre i njena
pravila postupajući korektno, pravedno i odgovorno prema svim učesnicima
odbojkaškog sporta.
• Kontinuirano raditi na vlastitom usavršavanju i povećanju razine znanja i
vještine suñenja, nadziranja suñenja i kontrole organizacije odbojkaških
natjecanja .
• Dati osobni doprinos unapreñenju i poboljšanju rada HOS u cjelini kao i
odbojkaških udruga nižih razina – odbojkaška udruga (savez) županije,
grada, općine ili udruga sudaca (u daljnjem tekstu: niže odbojkaške udruge).
• U potpunosti poštovati odredbe ovog Kodeksa.
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2. Zajedničke odredbe
a) Ponašanje službenih osoba HOS

Članak 3.
Službena osoba HOS ne smije se baviti bilo kojim aktivnostima koje se mogu okarakterizirati
nečasnim radnjama čime se ruši integritet, dostojanstvo i ugled bilo kojeg segmenta
odbojkaškog sporta u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.
Službena osoba HOS svojim ponašanjem ne smije nastupati kao nezavisni pojedinac, već kao
predstavnik jedinstvene HOS koja djeluje u funkciji unapreñenja sveukupnog statusa
odbojkaškog sporta u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.
Službena osoba HOS ne smije dovoditi u zabludu tj. obmanjivati tijela HOS, tijela nižih
odbojkaških udruga, ostale članove HOS niti poduzimati radnje ili nagovarati druge članove
HOS na poduzimanje radnji koje su protivne važećim aktima HOS i odredbama ovog
Kodeksa.

Članak 6
Službena osoba HOS ne smije zloupotrebljavati ovlaštenja koja proizlaze iz važećih akata
HOS ili akata nižih odbojkaških udruga što znači da svoje djelovanje ne smije podrediti
osobnom interesu ili interesu nekog drugog člana HOS.

Članak 7.
Službena osoba HOS ne smije klevetati, vrijeñati, širiti neistine ili neargumentirano podnositi
pismene podneske raznim organima i tijelima o drugom članu HOS, HOS kao nacionalnom
odbojkaškom savezu ili nižoj odbojkaškoj udruzi.

Članak 8.
Svaka službena osoba HOS obvezna je savjesnim i korektnim djelovanjem upozoriti ili
spriječiti činjenje ili nečinjenje neke radnje koja za posljedicu može imati narušavanje ugleda
HOS ili nižih odbojkaških udruga.
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Članak 9.
Službena osoba HOS ima pravo i obvezu izraziti nezadovoljstvo s radom tijela HOS ili tijela
nižih odbojkaških udruga u cilju unapreñenja zajedničkog rada.

b) Službena natjecanja HOS
Članak 10.
Službene osobe HOS na utakmicama za koje su nominirane moraju pomagati jedan drugome
te prije, za vrijeme i poslije utakmice takoñer moraju djelovati kao zajednički sudački kolegij.

Članak 11.
Službena osoba HOS mora biti svjesna svog značaja i odgovornosti za potpun uspjeh
odbojkaške utakmice, što znači da za utakmicu za koju je nominirana mora biti potpuno
psiho-fizički spremna.

Članak 12.
Službena osoba HOS u obvezi je doći na utakmice za koje je nominirana urednog izgleda i
uredno odjevena. Primjereni izgled je odjeća od štofa i za muškarce se preporuča sako s
kravatom, a za žene hlače ili suknja

Članak 13.
Suci i sutkinje (prvi sudac, drugi sudac, zapisničar i granični suci) na utakmice ne smiju
dolaziti u službenoj sudačkoj uniformi, sportskoj odjeći i obući. Od cjelokupnog sudačkog
kompleta za vanjsku uporabu prilikom dolaska na utakmice mogu se koristiti jedino:
- jakna (vjetrovka) i
- sportska torba.
Suci i sutkinje za svaku utakmicu u obvezi su imati na raspolaganju:
- obje vrste majica (dugih i kratkih rukava),
- hlače,
- adekvatnu sportsku obuću (pretežito bijele boje),
- komplet kartona (15 x 10 cm),
- zviždaljku i
- ručni sat.
Suci i sutkinje moraju jednoobrazno nastupiti u dvorani tj. u majici ili kratkih ili dugih rukava
što je sve stvar njihova meñusobnog dogovora prije službenog ulaska u dvoranu.
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Dodatna oprema za suce Prve lige sastoji se od:
- gornji dio trenirke
- jakna
- sportska torba.

Članak 14.
Na utakmicama svi članovi sudačkog kolegija moraju surañivati s punim meñusobnim
uvažavanjem. Pojedina odluka na utakmici kao rezultat procjene odreñene situacije u igri ne
smije biti razlogom narušavanja takve suradnje.

Članak 15.
Službena osoba HOS ne smije zakasniti ili ne doći na utakmicu za koju je nominirana, a da to
prethodno nije najavila nadležnoj osobi koja obavlja nominiranja, budući nepotpun sudački
kolegij na utakmici ostavlja dojam neozbiljnosti HOS ili udruge niže odbojkaške razine .

Članak 16.
Službena osoba HOS dužna je svoju dužnost na terenu obavljati nenametljivo, što znači da na
borilištu i slobodnoj zoni ne treba uspostavljati prevelike i prisne kontakte s osobama koje
nisu članovi ekipe ili službeni predstavnici klubova. Prilikom pozdravljanja treba bit
odmjeren i diskretan te se jedino treba u tom prostoru posvetiti aktivnostima vezanim uz
utakmicu.

Članak 17.
Nakon završetka utakmice članovi sudačkog kolegija ne trebaju raspravljati o svojim
odlukama na borilištu ili slobodnoj zoni poglavito ne za zapisničkim stolom.

Članak 18.
Službena osoba HOS (koja je ili nije član sudačkog kolegija na dotičnoj utakmici) ne smije
javno komentirati suñenje ili način obavljanja funkcije tehničkog delegata odnosno
nadzornika suñenja.

Članak 19.
Službena osoba HOS u svojstvu nadzornika suñenja dužna je nakon utakmice porazgovarati
sa članovima sudačkog kolegija o karakterističnim situacijama prije, za vrijeme i poslije
utakmice.
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Članak 20.
Službena osoba HOS u svojstvu tehničkog delegata dužna je voditi brigu i nadzirati
cjelokupnu organizaciju utakmice za koju je nominirana.

Članak 21.
Službena osoba HOS u svojstvu suca u obvezi je saslušati i dobronamjerno prihvatiti
mišljenje nadzornika suñenja koje mora biti objektivno, argumentirano i utemeljeno na
konkretnim činjenicama, a ukoliko pak nije zadovoljan s iznesenim mišljenjem svoje
nezadovoljstvo ne smije izražavati na nepristojan i nekulturan način.

Članak 22.
Informacije o nominacijama za pojedine utakmice objavljuju se na web stranici HOS, a mogu
se dobiti i od ovlaštenih osoba koje vrše nominiranja kako na razini HOS ili na razini niže
odbojkaške udruge.

Članak 23.
Službene osobe HOS u svojstvu suca, tehničkog delegata ili nadzornika suñenja u dolasku ili
u povratku s utakmice za koju su nominirani ne smiju putovati u organizaciji gostujuće ekipe.

Članak 24.
Službena osoba HOS ne smije naplatiti sudačke pristojbe, putne troškove ili dnevnice veće od
stvarnih i koje su utvrñene posebnim propisima.

Članak 25.
HOS i udruge nižih odbojkaških razina u obvezi su svakom svom članu sukladno važećim
aktima HOS omogućiti jednake uvjete za napredovanje, vodeći posebno računa o mladim i
perspektivnim sutkinjama i sucima.
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3. Završne odredbe

Članak 26.
Za kršenje odredbi ovog Kodeksa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Stegovnog
pravilnika HOS.

Članak 27.
Tumačenje odredbi ovog Kodeksa daje UO HOS.

Članak 28.
Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK HOS

Zdeslav Barač

