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1. Kohtunikud peavad mõistma, et esindavad oma kohtunikutöös EVF-i ametnikuna
alates mängule (turniirile) saabumise hetkest kuni lahkumiseni. Kuna kohtunikutöö
nõuab neutraalsust ja rahulikku professionaalsust, oodatakse kohtunikelt nii
võrkpalliväljakul kui ka sellest väljaspool teiste osalejatega võrreldes rangemate
käitumisstandardite järgimist.
2. Kohtunik ei tohi tegutseda mistahes turniiril või mängul ja taandab ennast, kui ta
teab või usub, et tema füüsiline või vaimne olukord ei võimalda tal teha oma tööd
õigesti ja piiranguteta.
3. Kohtunikud peavad kohtunikutööd tegema ainult hetkel kehtivas kohtunike
vormiriietuses (vastavalt litsentside korrale võib siin olla erinevusi…rahvaliiga jms.).
4. Võistluse ajal peavad kohtunikud järgima mängureegleid, kohtunikele koostatud
suuniseid ja juhiseid ning konkreetse võistluse juhendit ja ametlikku mängu alustamise
protokolli.
Noortevõistluste kohtunikud peavad tutvuma lastekaitse küsimustega ning käituma
kohtunikutöös mängul ( turniiril ) osalejate vanusele sobival viisil.
5. Kohtunikud peavad neile määratud mängudele saabuma õigel ajal ja sobivas
riietuses, et oleks võimalik teha vajalikud varustuse, rajatiste jms kontrollimised.
6. Kohtunikud ei tohi kunagi osaleda ametlikus mängus alkoholijoobes ega ühegi muu
keelatud aine mõju all. Kohtunike alkoholijoovet võidakse kontrollida enne igat
ametlikku mängu ja igal ajal mängu kestel. Kontrollist keeldumist loetakse kontrolli
mitteläbimiseks ning selle korral eemaldatakse kohtunik mängust ja võidakse ta
eemaldada kogu turniirilt. Kui kohtunik taganeb talle määratud mängust, võidakse
temalt nõuda alkoholijoobe kontrolli läbimist.
7. Kohtunikud peavad kohtunikutööd tegema alati täieliku erapooletusega , langetama
kõik otsused ainult olemasolevate tõendite alusel ja mitte arvestama varasematel
mängudel esinenud juhtumeid.
8. Kohtunikud peavad kohtunikutööd tegema alati mängu tõelises vaimus ja mitte
ainult sõna-sõnalt reeglite järgi.
9. Nii tegelik kui ka näiline liigne sõbrustamine mängijate, treenerite ja
varumängijatega enne või pärast mängu või mängu ajal võib olla probleemne ning
seda on soovitatav vältida, sest see võib kaasa tuua süüdistusi mitteerapooletuse kohta.
10. Mängu ajal peavad kohtunikud käituma mängijate ja treenerite suhtes lugupidavalt,
isegi kui sellele ei vastata samaga. Tuliseid vaidlusi mängijate, treenerite,
varumängijate ja pealtvaatajatega tuleb igal juhul vältida, olenemata nende põhjustest
ja provotseerituse määrast. Osaleja mängust kõrvaldamise või diskvalifitseerimise
korral peab kohtunik vajadusel esitama kohtunike toimkonna nõudmisel täieliku
kirjaliku aruande.
11. Huvide konflikt
Huvide konﬂiktiks loetakse mistahes huvi, suhet, seost või tegevust, mis on vastuolus
kohtuniku kohustusega tagada kõikide võistkondade ja võistlejate hindamine
erapooletult ja sunnivahenditeta.
Huvide konﬂiktid tekivad eriti siis, kui kohtuniku isiklikud huvid mõjutavad tema

otsuseid või tema võimet käituda Ausa Mängu huvides. Kohtunik peab järgima
eetikajuhendis välja toodud reegleid ja taandama end mängu teenindavast kohtunike
brigaadist, kui tekib mistahes potentsiaalne huvide konﬂikt.
12. Kohtunik ei võta vastu raha, autasusid, suure materiaalse väärtusega kaupu või
asju, teeneid või tema tulevikku mõjutavaid lubadusi ei kingina ega tasuna teenuste
eest mitte üheltki võistlejalt, organisaatorilt ega kolmandalt isikult, kes võivad seeläbi
mõjutada mängu tulemust kas otseselt või kaudselt.
13. Kohtunikud peavad hoiduma kaasametnike avalikust kritiseerimisest nii sõnadega
kui ka tegudega. Kohtunike ametliku võistluse ajal teistele esitatud kommentaarid
peavad jääma kuulmatuks kõigile, kes ei ole asjaomase aruteluga seotud. Mängu ajal
valjude solvangute või küsimata nõuannete esitamine, mängijate tähelepanu tahtlik
kõrvalejuhtimine või nende segamine võib olla vastuolus antud kohtunike
käitumisjuhendiga ning tuua kaasa distsiplinaarkaristuse .
14. Kohtunikul on keelatud teha panuseid võrkpallimängude tulemustele ja avaldada
vastavat infot erinevate sotsiaalmeediakanalite kaudu.
15. Kommentaaride andmine ja avaldamine
15.1. Kohtunikud ei tohi kunagi anda avalikke kommentaare ega halvustavaid ütlusi
teiste kohtunike või osalejate soorituse kohta.
15.2. Kohtunikud ei tohi kunagi anda avalikke kommentaare omaenda soorituse
kohta.
15.3. Iga kohtunike antud avalik ütlus/kommentaar ja avaldamise eesmärgiga
kirjutatud artikkel/ütlus/kommentaar peab olema sõnastatud selliselt, et selle puhul ei
oleks tõenäoline, et see teisi või nende mainet kahjustab. See hõlmab ka kommentaare,
mis on avaldatud mis tahes sotsiaalmeediaplatvormi kaudu, nagu Facebook, Twitter
jms.
16. Kohtunikud peavad alati pidama meeles oma hariduslikku rolli võrkpalli
edendamises nii osalejate kui ka pealtvaatajate seas, mis on erapooletu kohtuniku
ameti lahutamatu osa.
Kohtunike toimkond usub, et kohtunikud, kes käituvad nii mänguväljakul kui ka
sellest väljaspool kõrgete standardite kohaselt, võivad olla eeskujuks nii vähem
kogenud kolleegidele kui ka teistele osalejatele. Kohtunikud peavad teiste osalistega
käituma alati viisakalt ja lugupidavalt ning vältima igal juhul tegevusi, mis võivad
kahjustada kohtunike mainet.
Eetikareeglitega vastuollu sattumine võib tuua kaasa:
1. litsentsi alandamise või -peatamise
2. kohtunike kogust väljaheitmise .

