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Polski Związek Tenisowy wymaga od wszystkich sędziów pełnego profesjonalizmu, zgodnie
z niżej wymienionymi standardami:
1. Sędzia musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw
publicznych w Polsce.
2. Sędzia musi być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz musi mieć dobry wzrok - naturalny
lub skorygowany, oraz normalny słuch. Każdy sędzia PZT musi przedstawić zaświadczenie lekarskie,
w którym jest stwierdzone, że nie ma przeciwwskazań do pełnienia przez niego funkcji sędziego
tenisa.
3. Sędzia musi uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Kolegium Sędziów PZT, mających
na celu podnoszenie kwalifikacji sędziowskich.
4. Sędzia musi być punktualny.
5. Sędzia musi znać szczegółowo "Przepisy Gry w Tenisa", "Procedury i Obowiązki Sędziów PZT",
"Kodeks Postępowania Zawodnika" oraz wszystkie regulaminy obowiązujące podczas turnieju,
na którym pracuje.
6. Sędzia musi dbać o higienę osobistą oraz schludny i profesjonalny wygląd.
7. Sędzia nie może pić alkoholu w dniu, w którym sędziuje, oraz przez cały czas na obiekcie, jeśli
trwają gry lub, jeśli jest w uniformie sędziowskim. Sugeruje się, że sędzia nie powinien pić alkoholu,
co najmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem sędziowania.
8. Sędzia musi zachować całkowitą bezstronność wobec zawodników. W szczególności:
i. Sędzia nie może sędziować meczu zawodnika/turnieju, w którym gra zawodnik (w przypadku
sędziów naczelnych), z którym łączą go jakiekolwiek związki, które mogłyby rzucić cień na
jego bezstronność. Zabroniony jest nie tylko rzeczywisty konflikt interesów, ale także
najmniejsze podejrzenie, że taki konflikt występuje. Wyklucza to sędziego z sędziowania
takiego meczu/turnieju.
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ii. Sędzia nie może utrzymywać bliskich stosunków towarzyskich z zawodnikami lub wchodzić
w jakiekolwiek relacje, które mogą poddać w wątpliwość bezstronność sędziego. Sędzia może
korzystać jednak z tego samego hotelu, co zawodnicy i brać udział w oficjalnych imprezach
towarzyszących, w których biorą udział zawodnicy.
iii. Sędzia ma obowiązek poinformować Prezydium Kolegium Sędziów PZT o jakimkolwiek
rzeczywistym lub potencjalnym konflikcie interesów, który mógłby rzucić cień na jego
bezstronność. Dotyczy to sędziów, którzy są zawodnikami, trenerami tenisa, przyjaciółmi lub
krewnymi zawodników biorących udział w turniejach PZT. Sędzia zobowiązany jest także
poinformować Prezydium, jeżeli pełni obowiązki Dyrektora Turnieju lub pracuje w firmie,
w której obszarze działania znajduje się tenis. Sędziowie certyfikowani ITF mają obowiązek
o takim konflikcie interesów poinformować także ITF.
9. Sędzia powinien postępować w zgodzie obowiązującym powszechnie prawem. Przepis ten należy
uznać za naruszony, jeśli sędzia został skazany za przestępstwo w rozumieniu kodeksu karnego lub
zostały mu postawione zarzuty lub przyznał się do winy lub poddał się wymierzeniu kary bez
orzekania o winie. Jednocześnie sędzia nie powinien swoim zachowaniem stwarzać pozorów
postępowania niezgodnego z prawem.
10. Sędzia nie może krytykować ani próbować wyjaśniać decyzji innych sędziów nikomu innemu,
z wyjątkiem tych właśnie sędziów, sędziego naczelnego i Prezydium Kolegium Sędziów PZT.
11. Sędzia nie może robić żadnych zakładów w związku z jakimkolwiek turniejem tenisowym. Sędzia
nie może zachęcać innych osób do robienia zakładów w związku z jakimkolwiek turniejem
tenisowym. Sędzia nie może przyjmować czegokolwiek wartościowego lub mogącego przynieść
korzyści osobiste w zamian za udzielenie informacji dotyczącej pogody, zawodników, kortów, stanu
i wyniku jakiegokolwiek meczu lub innego wydarzenia, mającego miejsce podczas jakiegokolwiek
turnieju tenisowego.
12. Sędzia nie może rozmawiać z publicznością przed, w trakcie ani po meczu, z wyjątkiem zgodnych
z procedurami zapowiedzi, skierowanych do publiczności.
13. Sędzia nie może brać udziału w spotkaniach z dziennikarzami ani udzielać wywiadów, w których
jego wypowiedzi dotyczące sędziowania mogłyby być opublikowane w środkach masowego przekazu
bez zgody sędziego naczelnego.

3 Kolegium Sędziów PZT

Procedury i Obowiązki Sędziów PZT 2014
14. Sędzia musi zawsze zachowywać się w sposób uczciwy, profesjonalny i etyczny. W szczególności
sędzia nie może działać na szkodę innych sędziów, personelu turniejowego, zawodników
i publiczności. Sędzia związkowy PZT powinien stanowić przykład dla innych sędziów.
15. Sędzia nie może nadużywać swojej pozycji władzy. W szczególności sędzia nie może negatywnie
wpływać na fizyczny, psychiczny i emocjonalny dobrostan innych sędziów, zawodników i personelu
turniejowego.
16. Sędzia musi kierować wszelkie prośby do kierownictwa turnieju i personelu turniejowego
za pośrednictwem sędziego naczelnego.
17. Sędzia jest zobowiązany do pracy na turnieju, na który jest desygnowany do momentu, w którym
zostanie zwolniony ze swoich obowiązków przez sędziego naczelnego. Po opublikowaniu desygnacji
na oficjalnej stronie Kolegium Sędziów sędzia ma prawo rezygnacji z turnieju bez podania przyczyn
w terminie dziesięciu (10) dni. Rezygnacja taka musi być oficjalnie wysłana do Prezydium Kolegium
Sędziów PZT.
Po upływie dziesięciu dni od publikacji desygnacje przyjmuje się za zaakceptowane przez sędziego.
W wypadku akceptacji desygnacji na turniej, sędzia nie może się z niego wycofać. W wyjątkowych
np. losowych wypadkach Prezydium Kolegium Sędziów PZT ma prawo wyrazić zgodę na zmianę
desygnacji sędziów.
Wobec sędziego, który bez uzasadnienia lub zbyt późno wycofa się z turnieju, na który zaakceptował
desygnację, może zostać wszczęte postępowania dyscyplinarne.
18. Sędzia naczelny musi zgłosić każde naruszenie Kodeksu Sędziego PZT do Prezydium Kolegium
Sędziów PZT. Jeżeli Kodeks naruszył sędzia certyfikowany ITF, Przewodniczący KS powinien
zgłosić to do odpowiedniej organizacji ITF, WTA lub ATP. Sędzia naczelny ma prawo do usunięcia
sędziego z turnieju za pojedyncze naruszenie Kodeksu Sędziego PZT, lecz decyzję taką powinien
podjąć w porozumieniu z Prezydium Kolegium Sędziów PZT.
Sędzia, który naruszy którykolwiek punkt Kodeksu Sędziego PZT, może być pozbawiony całości
lub części uprawnień oraz może odpowiadać przed Komisją Wyróżnień i Dyscypliny Kolegium
Sędziów PZT. W przypadku sędziów certyfikowanych ITF decyzja może być podejmowana
za porozumieniem z międzynarodowymi organizacjami (ITF, WTA lub ATP), które to mogą
zawiesić lub odebrać uprawnienia międzynarodowe tych sędziów.
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