העמותה לגיימינג תחרותי (ע"ר)

תקנון אתיקה לשופטים
עונת 2019/2020

תפקיד השופטים בתחרויות או משחקי גיימינג הוא להבטיח שהתחרות תהיה הגונה ,חוקית
וספורטיבית .לפיכך ,שופט בתחרויות או משחקי גיימינג המאורגנים או מפוקחים על ידי העמותה,
נדרש לקיים את כללי ההתנהגות המפורטים להלן:
.1

אדם לא ישפוט במשחק או תחרות המאורגנת על ידי העמותה או מוכרת על ידה ,אלא אם
השלים הכשרה על ידי העמותה לשיפוט וקיבל תעודת הסמכה כשופט מטעם העמותה.

.2

שופט ינהג במהלך תחרות או משחק באורך רוח ,סבלנות ,כבוד ומתינות כלפי המעורבים
במשחק או התחרות ,לרבות השחקנים ,הקבוצות ,הצופים ובעלי עניין אחרים בענף.

.3

שופט נדרש לשמור על חוקי הענף והנהלים המקובלים של העמותה תוך הקפדה מוגברת על
הגינות ,העדר תלות ומשוא פנים.

.4

שופט לא ינצל את מעמדו כשופט לרעה.

.5

שופט לא יקבל מתנה או טובת הנאה מבעל עניין בתחרות או משחק ,במישרין או בעקיפין,
בעצמו או באמצעות אחר.

.6

שופט יכבד את עמיתיו למקצוע וימנע ככל שניתן מביקורת פומבית על עמית.

.7

שופט ינהג בגילוי נאות בפני העמותה בנוגע לכל חשש להפרת תקנון זה ,ובפרט בכל הנוגע
להיעדר משוא פנים וניגודי עניינים.

.8

שופט לא יתבטא בעניין משחקים ,בין אם כיהן בהם כשופט בין אם לאו ,ללא אישור מראש
מהעמותה .כלל זה יחול לגבי התבטאות בעל-פה או בכתב ולגבי התבטאות בכלל סוגי המדיה,
לרבות ראיונות טלוויזיה ,התבטאויות ברשת החברתית וכיוצא באלה.

.9

שופט מחויב לשמור על רמה מקצועית גבוהה.

.10

שופט לא יהמר בנוגע לתחרויות או משחקים בהם הוא מעורב.

.11

שופט יקפיד לנהוג בצורה המכבדת את מעמדו ותפקידו כשופט.

.12

שופט ימנע מלהימצא ,אף למראית עין ,במצב של חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין.
ניגוד עניינים יכול שיהיה בין כהונתו כשופט לבין ענייניו האישיים או של קרובו ,או בין כהונתו
כשופט לבין תפקידיו האחרים .שופט ידווח לעמותה ללא כל דיחוי על ניגוד עניינים ממשי או
פוטנציאלי.

.13

לא תהיה כל זיקה עסק ית בין שופט לבין ספורטאים ,קבוצות ,מאמנים ,פעילים בענף או בני
משפחותיהם.

.14

שופט לא יפעל ,במישרין או בעקיפין ,בעצמו או באמצעות אחר ,לקידום פעילות עסקית של
קרוביו עם קבוצות ,מועדונים או שחקנים בענף.

.15

שופט לא ישפוט את קרוביו או קבוצות בהם לו או לקרוביו קיים עניין אישי או עסקי כלשהו,
אלא אם כן אישרה העמותה אחרת .אישור כאמור לא יינתן לפני שנשמעו טענות המתמודדים
ושנשקלה עמדתם.
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