ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА СЪДИЯТА ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА
Като съдия към IPSC /Mеждународната конфедерация по динамична стрелба/ ще
провеждам всички състезания като винаги на първо място в делата и мислите си поставям
сигурността на състезателите, зрителите и останалите колеги - съдии. Винаги ще съм
вежлив, като в същото време упражнявам строг контрол върху своята зона и отговорности.
Винаги ще се стремя да давам напълно честни и безпристрастни оценки.
1. Сигурността винаги ще е моя основна цел, като качеството и бързината на провеждане
са второстепенни фактори.
2. Да си съдия е привилегия и чест и поведението ми ще потвърждава този факт.
3. Мой дълг е да подпомагам всички състезатели в стремежа им да постигнат целите си и
да не ги възпрепятствам с насаждане на необосновано безпокойство и авторитарно
поведение.
4. Ще загърбя всички лични предубеждения и винаги ще отсъждам безпристрастно в
оценките си като съдия.
5. Ще запазя личното си мнение за себе си и няма да критикувам когото и да е извън
дадените ми правомощия на действие.
6. Подробно и надлежно ще се запозная с всички настоящи разпоредби, правила и
съпътващите обстоятелства.
7. Ще бъда твърд и безпристрастен във всички свои преценки при изпълнение на
задълженията си и ще съм готов да обоснова кратко и ясно причините за оценките ми на
определен състезател или друг съдия.
8. По време на състезание вниманието ми ще е ясно фокусирано върху съответния
състезател, определен ми за наблюдение и няма да позволя вниманието ми да бъде
разконцентрирано или негативно повлияно.
9. Преди и по време на състезание никога няма да консумирам алкохолни напитки или
вещества с наркотично действие. Осъзнавам, че ако наруша това правило може да бъда
отстранен или да ми бъде наложена забрана да изпълнявам функциите на съдия за в бъдеще.
10. Ще взимам предвид мнението само на колегите си съдии и официално упълномощените лица относно поведението на състезателите и вземането на каквото и да е решение.
11. Ще съобразявам действията си с емоционалното състояние на всеки един състезател
и с поведението си няма да безпокоя състезателите повече отколкото е наложително и то
само в краен случай.
12. Винаги ще се стремя да не създавам и най-малко впечатление за несправедливост.

§. Етичният кодекс на съдията по динамична стрелба е приет с протокол от
заседание на УС на БФДС от 18.01.2010 г. и влиза в сила от датата на приемането му.
УС на БФДС

