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Appendix D – Uppförandekod för Matchfunktionärer
1 Matchfunktionärer är ambassadörer för sporten och representanter för ITTF och/eller SBTF särskilt
då domaruniformen bärs. Vid en internationell tävling är man gäst hos värdnationens förbund och
måste då respektera deras traditioner, seder och bruk. Följande riktlinjer, som inte är fullt
heltäckande, är avsedda som en skriftlig sammanfattning om de aspekter där särskild
uppmärksamhet skall vidtas gällande uppförande.

2 MATCHFUNKTIONÄRER SKALL
2.1 Studera och se till att det finns kunskap och förståelse för relevanta regler, uppgifter och
procedurer för tävlingen där de ska tjänstgöra;
2.2 Vara i en god fysisk kondition, med normal eller korrigerad syn och hörsel;
2.3 Bära lämplig uniform och upprätthålla sitt utseende och personlig hygien;
2.4 Vara i god tid till sitt uppdrag;
2.5 Upprätthålla strikt opartiskhet och undvika sådan relation med spelare eller tränare som kan
kasta tvivel på opartiskhet;
2.6 Hänvisa alla frågor som inte rör sina egna arbetsuppgifter till Överdomaren eller annan lämplig
tävlingsfunktionär;
2.7 När praktiskt möjligt, undvika aktiviteter där man jobbar ensam eller inte är iakttagen av annan
funktionär (vid handledningstillfälle eller där maktobalans kan finnas) främst när det gäller personer
under 18 års ålder;
2.8 Säkerställa att deras beslut och insatser bidrar till en trygg omgivning;
2.9 Säkerställa att deras beslut och insatser bidrar till en omgivning utan trakasserier;
2.10 Att alltid uppträda på ett professionellt och etiskt sätt, med respekt för sakkunnig och
överdomarens intressen samt arrangör eller andra tävlingsfunktionärer, spelare och publik;

3 MATCHFUNKTIONÄRER SKALL INTE
3.1 Diskutera tävlingsincidenter eller andra frågor kring deras arbetsuppgifter med spelare, åskådare
eller media utan skall hänvisa dessa ärenden till överdomaren eller tävlingsledningen;
3.2 Acceptera personliga presenter från spelare, ledare eller lag. Presenter som tillhandahålls från
värdorganisation till alla funktionärer kan accepteras;
3.3 Konsumera alkoholhaltiga drycker, droger eller medicin innan match eller under dagen då de
tjänstgör så att prestationen hämmas;
3.4 Offentligt kritisera andra funktionärer eller på annat sätt ge sporten dåligt anseende inkluderat
användning av sociala medier;
3.5 Tolerera skadligt eller kränkande beteende utan rapportera dessa till ordföranden i URC om
frågan inte kan lösas tillfredställande mellan de berörda parterna;
3.6 I likhet med de högt satta kraven av professionalism och uppförande från spelarna ställer
ITTF/SBTF också höga krav på professionalism och uppförande från alla deras egna funktionärer så
väl som funktionärer som deltar i ITTF sanktionerade tävlingar. ITTF:s och/eller SBTF funktionärer
som inte följer fastställda riktlinjer kan bli föremål för disciplinära åtgärder;
Hänvisa till ITTF Handbook för de riktlinjer som antagits gällande trakasserier och illegal vadslagning
samt korruption.
URC förbehåller sig rätten till att vidta åtgärder för funktionärer som inte följer denna
uppförandekod.

