
ETICKÝ KODEX ROZHODČÍCH ČESKÉ FEDERACE 
WUSHU 

 

1. Loajalita vůči České federaci wushu (dále jen CFW). 

Rozhodčí je povinen respektovat všechna platná nařízení federace  

2. Loajalita vůči hlavnímu rozhodčímu a ostatním rozhodčím. 

Za veškeré své rozhodování a chování se rozhodčí přímo zodpovídá hlavnímu 

rozhodčímu a na požádání je povinen odůvodnit své jednání. Rozhodčí se musí chovat 

tak, aby nepoškodil reputaci ostatních rozhodčích.   

3. Loajalita vůči organizátorům soutěží. 

Rozhodčí je povinen se řídit všemi pokyny hlavního organizátora soutěže 

interpretovanými hlavním rozhodčím, v případě, že nejsou v rozporu s platnými 

pravidly. V takové situaci je rozhodčí povinen na omyl upozornit hlavního 

rozhodčího. 

4. Při účasti na soutěži co nejlépe reprezentovat české rozhodčí a CFW. 

Každý rozhodčí je povinen na jakékoliv soutěži reprezentovat co nejlépe sebe jakožto 

rozhodčího, ostatní rozhodčí federace jakožto celek a samotnou federaci. Rozhodčí je 

povinen se vyvarovat jakéhokoliv jednání, které by mohlo vrhat špatné světlo na výše 

zmíněné subjekty. Rozhodčí je dále na turnaji povinen používat společenský oblek 

skládající se z tmavých jednobarevných kalhot, bílé košile s logem CFW a znakem 

ČR. Rozhodčí musí používat sportovní sálovou obuv s měkkou podrážkou, která 

nepoškozuje soutěžní plochu. Oblečení je stejné jak pro muže, tak pro ženy. Oficiální 

oblek rozhodčích schválený federací je určen výhradně k akcím konajícím se pod 

záštitou federace a v rámci oficiálních pravidel IWUF a EWUF. Dále musí 

reprezentovat svým zevnějškem a to tak, že musí být upravený (čistý, učesaný atd.) 

5. V době konání soutěže je zakázán jakýkoliv kontakt s jinými osobami, než jsou 

ostatní rozhodčí. 

V době konání soutěže nesmí rozhodčí komunikovat nebo sdělovat informace jiným 

osobám než jsou ostatní rozhodčí. Výjimku může udělit pouze hlavní rozhodčí na 

opodstatněnou žádost konkrétního rozhodčího. Chování rozhodčích musí odpovídat 



jejich postu, tudíž nesmí být pohoršující pro závodníky, kouče nebo diváky. Na 

správné chování dohlíží hlavní rozhodčí soutěže.  

6. V průběhu soutěže nesmí rozhodčí vykonávat žádnou jinou funkci. 

V průběhu soutěže nemůže rozhodčí současně vykonávat funkci organizátora, kouče 

nebo závodníka.  

7. Rozhodčí by se měl vždy rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

8. Rozhodčí nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiné omamné či psychotropní látky 

či léků, které by snižovali jeho pozornost a ovlivňovali tak jeho úsudek. 

9. Rozhodčí musí být starší 18 let. 

10. Každý rozhodčí musí být řádně seznámen s propozicemi soutěže a musí být 

vybaven dvěma tužkami a papírem pro výkon své funkce rozhodčího. 

11. Hlavní rozhodčí je povinen před každou soutěží provést rychlé proškolení 

rozhodčích, ujednocení rozhodování a odprezentovat případnou aktualizaci 

pravidel.  

 

Kodex  nabývá účinnosti dne 8.9. 2013 
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