KODEKS SODNIKA NROI
Kot sodnik v prakti nem strelskem športu IPSC bom vodil vsa tekmovanja tako, da bo
skrb za varnost tekmovalcev, gledalcev in kolegov sodnikov vedno na prvem mestu.
Vedno bom obziren, vendar bom imel stalno popoln nadzor nad svojo strelsko progo
in podro jem odgovornosti. Trudil se bom, da bodo moje odlo itve popolnoma
pravi ne in nepristranske.
1. Varnost bo moj osnovni cilj, u inkovitost in hitrost poteka tekmovanja bosta

drugotnega pomena.
2. Biti sodnik NROI je ast in privilegij, v skladu s tem se bom tudi obnašal.
3. Moja dolžnost je pomagati tekmovalcem pri doseganju njihovih ciljev, ne pa jih
ovirati z nepotrebnim nadlegovanjem in oblastnim obnašanjem.
4. Osebne predsodke bom pustil ob strani in v vseh primerih nepristransko razsojal.
5. Svoje mnenje bom obdržal zase in ne bom komentiral zadev, v zvezi s
katerimkoli posameznikom, ki se ne ti ejo tekmovanja.
6. Temeljito se bom seznanil z vsemi veljavnimi predpisi, pravili tekmovanja in
drugimi pripadajo imi zadevami.
7. V svojih sodniških odlo itvah bom odlo en in pravi en, pripravljen jih bom jasno
obrazložiti doti nemu tekmovalcu ali kateremkoli sodniku.
8. Med potekom strelske proge bo moja pozornost usmerjena izklju no na
tekmovalca, ki sem ga dolžan nadzorovati, in ne bom dopustil, da bi karkoli
preusmerilo mojo pozornost drugam ali jo otopilo.
9. Pred ali med sojenjem ne bom užival alkoholnih pija ali drugih opojnih sredstev.
Zavedam se, da sem lahko v nasprotnem primeru suspendiran ali izklju en iz vrst
NROI.
10. O obnašanju kateregakoli tekmovalca in o odlo itvah, ki naj bodo sprejete, bom
razpravljal le s kolegi sodniki in uradnimi osebami na tekmovanju.
11. Obziren bom do osebnih ustev kateregakoli tekmovalca in deloval tako, da ga ne
bom spravil v zadrego ali zmotil bolj kot je to nujno potrebno.
12. Trudil se bom, da ne bom nikoli dajal niti ob utka nepravi nosti.

