
 

 

 הקוד האתי לשופטי דרסז'
 
 
והתקנות    רשמי  תפקיד  בעלכ הכללים  כל  את  לכבד  מתחייב/ת  אני  הרכיבה,  לספורט  הלאומית    של בהתאחדות 

ההתאחדות בכלל ושל ענף דרסז' בפרט, בכל עת, ובמיוחד את הקוד האתי ואת קוד ההתנהגות לשמירה על רווחת  

 הסוס )הפנייה(.  

 

 (. IEFההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ) את גציימ אני תחרותב שופטבהיותי אני מודע/ת לכך ש

 

  בדבר עלי להחזיק בידע המתאים  ,  הכרוכה בכך  והמחויבות  סמכות  כבעלתפקידי    מתוקףאני מודע/ת גם לכך ש

 עקרונות הספורט, הכללים והתקנות הרלוונטיים וליישם אותם בכל עת באופן הוגן ועקבי. 

 

 .בה אשפוט תחרותכל ב, )כולל שמירה על ההסמכה הדרושה( הרלוונטיות כל הדרישות  חראני אמלא א

 

 בעת ביצוע תפקידי:

בצורה הולמת ומכבדת כלפי בני אדם ובעלי חיים, תוך מתן תשומת לב מתמדת לבטיחותם, ואבצע   נהגא •

 את תפקידי בצורה מקצועית.

 בשיקול דעתי.  םלפגו עלוליםאמנע מצריכת אלכוהול, חומרים אסורים, ו/או תרופות ש  •

עניין )כולל אך לא רק  מטעם  שאלות  לאהיה מוכן לענות   • ספורטאים, מאמנים, מארגני התחרות   -בעלי 

, ככל האפשר,  ', ואקדיש זמן  דרסז  ענף  של  החוקים  בספר   המפורטות  הפנייה  לדרכי  בהתאם(,  ם ועמיתי

 . להסביר בנימוס ובאופן אובייקטיבי את החלטותיי

 אשפוט. אירוע שבו אכיר את כל הכללים והתקנות הרלוונטיים ואיערך היטב לכל  •

 אשתף פעולה עם מארגן האירוע ועם עמיתיי.  •

 הולם.  אופןב אתלבש אשמור על לוח הזמנים ו •

מ  עניינים ממשי או  ניגוד  ככזהה  צבמהריני מתחייב/ת להימנע מכל  עניינים מוגדר ככל קשר אישי,  נחזה  ניגוד   .

כמשפיעים על אובייקטיביות בעת  חזות  העלולים להשפיע או לה  תי, בני משפח  קשרים שלמקצועי או כלכלי, לרבות  

 . מילוי תפקידי

 

בעלי תפקיד   ,שמור על עמדה ניטרלית, עצמאית והוגנת כלפי ספורטאים, מאמנים, מארגני התחרותאני מתחייב/ת ל

די ואפעל בכל כוחותיי על יתפקביצוע  יין אחרים. אינטרסים פיננסיים ו/או אישיים לעולם לא ישפיעו על  ובעלי ענ

 ממצב בו פעולותיי נתפסות כמושפעות משיקולים זרים. מנת להימנע 

 

 הרלוונטיים.  צדדיםשיובא לידיעתי ניגוד עניינים פוטנציאלי, אודיע מיד ל ברגע

 



 
רקע מקצועי. חילוקי דעות מקצועיים    על  דעות  חילוקין. עם זאת עשויים להיות  ככל הנית  מסכסוכיםש להימנע  י

 בספר חוקים.  יםהתקנות הכלליות וכללי הספורט כפי שמופיע פיעל  ויוסדר

 

בעת   או  תפקידי  מייצג/תבמסגרת  ברשתות    את   שאני  כולל  פומביות,  הצהרות  מלהצהיר  אמנע  ההתאחדות, 

תפס  הצהרות שעשויות להבכלל זה אמנע מהתאחדות או לענף הרכיבה בכלל.  החברתיות, העלולות לגרום נזק ל

 .כמשוא פנים, דעה קדומה או הטיה כלפי צד זה או אחר

 

פי קוד התנהגות זה ו/או כל הפרה של תקנות ההתאחדות עשויה להוביל לכל  על    יה שהפרה של התחייבות/מבין  אני

 אחת מן הסנקציות הבאות:

 מכתב אזהרה  •

 )למשך פרק זמן מוגדר(. כשופטשל הסמכתי השעיה  •

 . השופטים הסרה מרשימת  •

 
  

 


