
 
 KÓDEX NÁRODNÉHO ROZHODCU BOCCIE: 

 
Byť rozhodcom je veľká zodpovednosť. Ako rozhodca by si sa mal správať podľa nasledujúceho 
kódexu: 
 

 vždy pamätaj, že hra je pre hráčov a preto buď vždy spravodlivý a nestranný 
 uisti sa, že si fyzicky aj psychicky na hru pripravený, limituj alkohol a dbaj na dostatočný 

spánok počas trvania súťaže 
 prídi na súťaž načas a dobre pripravený, s „čistou“ hlavou 
 študuj a nauč sa pravidlá hry a pomôž aj svojim nasledovníkom v tom istom 
 rešpektuj ostatných rozhodcov a ich rozhodnutia a nekritizuj na verejnosti ostatných 

organizátorov a kolegov 
 ostaň pokojný, keď si konfrontovaný emocionálnymi reakciami hráčov, trénerov, rodičov 

alebo divákov 
 vždy hovor k športovcom primeraným spôsobom a uisti sa, že rozumejú Tvojej žiadosti 
 rob svoje rozhodnutia sebavedome 
 kontroluj hru spôsobom, ktorý vyvolá v hráčoch pozitívny zážitok 
 obliekaj a obúval sa športovo, ak je k dispozícii uniforma hosťujúceho mesta, vždy si ju 

obleč 
 vždy kontroluj svoj časový program rozhodovania a buď vždy pripravený na ďalšiu hru 
 nepoužívaj hlúpe slová a neslušné gestá 
 loptičky na kurte vždy zbieraj, nikdy ich nekotúľaj, nekop ani nehádž 
 rešpektuj pravidlá a navigáciu organizačného teamu 
 rozhodcovia môžu mať primeraný kontakt so všetkými hráčmi, ale sú vyzývaný, aby boli 

nestranný 
 
Od národného rozhodcu sa vyžaduje: 
 

 byť prítomný načas na všetkých stretnutiach zvolaných hlavným rozhodcom 
 nosiť športové oblečenie a obuv, ak je uniforma, tak si obliekať vždy tú 
 byť prítomný v hale počas preteku, opustiť ju môžeš iba s vedomím a súhlasom hlavného 

rozhodcu 
 nesmie sa stretávať a baviť so športovcami, kým neskončí službu, ale zdržiava sa s teamom 

rozhodcov  
 rozhodcovský team by mal byť spolu aj na oficiálnych spoločenských akciách napr. obed, 

večera,...Dlhému zotrvávaniu v spoločnosti svojho domovského teamu by sa mal vyhnúť, až 
do skončenia preteku 

 
Tieto pravidlá sa nepokúšajú zobrať nám zábavu alebo identitu. Boli vyvinuté, aby nám pomohli 
prezentovať seba samých profesionálnych a nezaujatých národných rozhodcov. 
 
Podpisom tohto kódexu sa zaväzujem rešpektovať jeho pravidlá a tak sa stať správnym národným 
rozhodcom športu Boccia. Uvedomujem si, že jeho nedodržiavanie by mohlo viesť až zbaveniu 
funkcie rozhodcu. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 22.9.2007    …......................................... 
       podpis 


