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1. FORMÅL
1.1

At opretholde de højeste standarder for opførsel blandt tekniske officials ved BWF-godkendte turneringer.

2. DEFINITIONER
2.1

Teknisk official inkluderer referees, dommere, servedommere, linjedommere,
refereebedømmere, dommerbedømmere, dommerledere, linjedommerledere og tekniske
delegerede – som deltager i, og virker i BWF-godkendte turneringer overalt i verden.

3. ANVENDELIGHED
3.1

Disse Etiske regler er gældende for alle tekniske officials.

3.2

Tekniske officials skal også være bundet af ”BWF Judicial Procedures” og ”Badminton Code of Ethics”
som ”Officials”.

4. SPECIFIKKE FORORDNINGER FOR OPFØRSEL
Tekniske officials skal følge de specifikke forordninger, således som de er beskrevet i nærværende
Etiske regler.
4.1

Vær ærlig, konsekvent, objektiv, upartisk og høflig under håndhævelsen af spillets regler.

4.2

Respektér alle involveredes rettigheder, værdighed og værdi, uanset køn, evner eller
kulturelle baggrunde.

4.3

Tag rimelige skridt for at beskytte spillere og for at sikre spilleres ve og vel, idet det skal
sikres, at konkurrencer bliver afviklet på en sikker og fair måde.

4.4

Udvis lederskab, vejledning og støtte til deltagere og i særdeleshed til andre tekniske officials.

4.5

Undlad at kritisere kollegers evner og værd. Giv støtte til andre og vær en mentor for dem.

4.6

Fremstå på en positiv, professionel og respektfuld måde, når du virker.

4.7

Hold dig opdateret mht. kendskab til Spilleregler for badminton, spillets regler og
bestemmelser samt tendenser og principper for deres anvendelse.

4.8

Vær en rollemodel for sport – i opførsel, kommunikation og personlig fremtræden.

4.9

Bær hele tiden den udleverede uniform for tekniske officials, når der virkes under turneringen.
Bær passende påklædning, når der ikke virkes.

4.10

Undgå afbud til en turnering uden en gyldig grund (skade, sygdom eller nødsituation), når
først en aftale er accepteret.

4.11

Vær punktlig, mød op og vær forberedt til alle briefinger.

4.12

Udvis og oprethold altid en professionel arbejdsrelation med spillere, holdledere, andre
tekniske officials og turneringsarrangører.

4.13

Oprethold skarpt en klar grænse mellem venskab og intimitet med spillere, og dette omfatter:
4.13.1
ikke at indgå i nogen form for upassende forhold med spillere.
4.13.2
ikke at fraternisere med spillere.

4.13.3

5.

ikke at bede om autografer fra spillere eller at bytte t-shirts eller nåle med spillere.

4.14

Undgå at komme med udtalelser, der er grove, fornærmende, personlige, antyder partiskhed
eller stiller spørgsmål ved andres integritet, inden for turneringsområdet eller gennem medier.

4.15

Følg alle krav i ”Technical Officials Social Media Policy”.

RETSLIGE PROCESSER
5.1

Potentielle overtrædelser af nærværende Etiske regler skal efterforskes og afgøres efter de
principper og procedurer, som er beskrevet i ”BWF Judicial Procedures”.
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