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Zarząd Kolegium Sędziów TOZPN przypomina Sędziom o obowiązku
znajomości Regulaminów Rozgrywek na które są sędziowie delegowani
oraz

przestrzegania

Sędziowskiego

Kodeksu

Etycznego

,a

w

szczególności zwracanie uwagi na używanie przez zawodników
Podokręg PN
Bochnia

wulgarnego języka podczas rozgrywanych meczów.

32-700 Bochnia
ul. Sienkiewicza 3
tel./fax 14 635 11 10

1. Obowiązek znajomości regulaminów wynika wprost z przepisów gry w
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piłkę nożną. Postanowienia PZPN Art.5 pkt.39.
2. Przepisy gry w piłkę nożną obligują sędziów do ich przestrzegania i
stosowania postanowień w nich zawartych w tym również zwracanie
uwagi na słownictwo jakim posługują się zawodnicy. Należy pamiętać,
że boisko sportowe jest miejscem publicznym, a co za tym idzie
obowiązuje na nim i w obrębie jego stosowne zachowanie. Oprócz
sankcji w stosunku do zawodników nie przestrzegających tych
postanowień uregulowanych w przepisach gry maja również
zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego do wszystkich osób
biorących udział w widowisku sportowym jakim są zawody piłki
nożnej.
W związku z tym szczególnie sędziowie prowadzący zawody są
upoważnieni do egzekwowania kulturalnych zachowań od zawodników
uczestniczących w zawodach ze wszystkimi sankcjami przewidzianymi
przepisami gry.
Pamiętajmy, że na mecze piłki nożnej przychodzą kobiety i dzieci
co powinno być dodatkowym motywatorem do egzekwowania
stosownych zachowań od aktorów widowiska sportowego.
Zarząd Kolegium Sędziów TOZPN

