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CODUL DE CONDUITĂ AL ARBITRILOR WAKO
Comitetul de arbitri W.A.K.O. IF se angajează prin prezenta să accepte următorul
„Cod de conduită”, care se va aplica atâta timp cât sunteți arbitru/judecător/oficial
WAKO în timpul tuturor turneelor WAKO la care oficiați:
DEMNITATE
Articolul 1:
Trebuie să fiu neutru. Nu am dreptul să dau vreo preferință nimănui sau oricărei părți.
Articolul 2:
Nu trebuie să mă comport într-un mod care să fie derogatoriu pentru WAKO.
Articolul 3:
Nu trebuie să încalc nicio regulă și regulament de comportament social în relațiile mele cu
membrii localnicilor și cetățenii țărilor.
Articolul 4:
Nu am dreptul să pariez pe kickboxing sau pe rezultatele luptei.
Articolul 5:
Nu trebuie să fiu sub influența sau mirosul vreunui alcool pe întreaga perioadă a oricăror
turnee WAKO la care particip.
Articolul 6:
Nu trebuie să fumez în locul competiției.
Articolul 7:
Nu trebuie să folosesc un telefon mobil/tabletă în timp ce sunt în zona de luptă (Tatami,
Ring), inclusiv dacă stau la masa oficială de scor sau în zona de ședere a arbitrilor.
Articolul 8:
Trebuie să mă comport în orice moment într-o manieră profesionistă și etică, acordând
respectul, respectul și politețea colegilor mei arbitri șefi, arbitrii/judecătorilor,
supraveghetorului și altor oficiali WAKO, antrenorilor și kickboxerilor.
INTEGRITATE
Articolul 9:
Nu trebuie, direct sau indirect, să solicit, să accept sau să ofer nicio formă de remunerație sau
comision, nici un beneficiu, serviciu sau cadou ascuns de orice natură care ar putea fi
considerat mită, legat de orice persoană legată de orice turneu la care particip. Înțeleg că acest
lucru poate constitui luare de mită și poate duce la o anchetă și măsuri luate împotriva mea.
Articolul 10:
Numai suveniruri oficiale din Țara WAKO pot fi oferite sau acceptate, ca semn de respect sau
apreciere pentru contribuția mea.
CONFIDENȚIALITATE
Articolul 11:
Nu trebuie să mă înțeleg sau să colaborez cu nicio parte încălcând regulile WAKO aprobate
care sunt în uz și sunt valabile la acel moment.
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Articolul 12:
Când îmi îndeplinesc atribuțiile de arbitru/arbitru/oficial WAKO, nu trebuie să comunic cu
nimeni despre nicio problemă legată de turneu în locul turneului și/sau în orice altă locație pe
întreaga perioadă a turneului, în special cu persoane din țara mea, cum ar fi în calitate de
membri ai federației naționale, oficiali, mass-media și public.
Articolul 13:
Nu trebuie să socializez sau să intim cu luptători, antrenori sau să intru într-o relație sau să iau
vreo acțiune care să pună la îndoială imparțialitatea mea ca arbitru/arbitru sau oficial WAKO.
Articolul 14:
Trebuie să tratez orice informații pe care le pot primi, de la WAKO în legătură cu poziția mea
de arbitru/arbitru/oficial WAKO, în mod confidențial și, în special, nu trebuie să dezvălui
nicio informație confidențială cu niciun alt oficial sau membru al publicului.
Articolul 15:
Trebuie să semnalez superiorilor dacă cineva încearcă să mă influențeze.
DISPONIBILITATE
Articolul 16:
Trebuie să fiu la timp pentru TOATE sarcinile de turneu sau sarcinile care mi-au fost
atribuite.
Articolul 17:
Trebuie să fiu disponibil pentru a participa la toate întâlnirile oficiale organizate de
arbitri/judecători în sau înainte de ziua turneului.
Articolul 18:
Trebuie să îndeplinesc toate sarcinile care mi-au fost atribuite de către supervizor sau arbitrul
șef.
RESPONSABILITATE
Articolul 19:
Trebuie să mențin o condiție fizică bună, cu igiena personală și un aspect profesional în orice
moment când îmi îndeplinesc atribuțiile de Arbitru/Judecător sau Oficial WAKO.
Articolul 20:
Nu trebuie să critic sau să încerc să comentez apelurile sau deciziile luate de alți oficiali, cu
excepția cazului în care mi-a cerut supraveghetorul sau arbitrul șef.
Articolul 21:
Trebuie să respect Regulile WAKO, plus toate celelalte Reguli care se aplică și în cadrul
WAKO, inclusiv Codul de etică.
Sunt de acord să fiu legat de acest Cod de conduită și accept faptul că orice încălcare a
acestuia va fi transmisă unei comisii de disciplină WAKO și ar putea duce la o sancțiune
imediată împotriva mea, în conformitate cu procedurile de disciplină WAKO.
NUMELE ȘI PRENUMELE: _________________________________________________________________
LOCALITATEA: ___________________ DATA: ___________________ ROLUL: _____________________
SEMNĂTURA: ____________________
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