Sudačka komisija
Hrvatski mačevalački savez
Trg K. Ćosića 11, Zagreb
U Zagrebu, 16. studenog 2020.
Ref. br. 037/2020

Odluka
o kodeksu oblačenja sudaca HMS-a
Temeljem čl. 3. st. 11. Sudačkog pravilnika (inačica od 29.05.2020.), Sudačka
komisija Hrvatskog mačevalačkog saveza, (nadalje u tekstu: Sudačka
komisija), a u sastavu: Bojan Mijatović – predsjednik Sudačke komisije, Darko
Limov – član Sudačke komisije, Filip Škeljo – član Sudačke komisije, donijela
je sljedeću

Odluku
Ref. br. 037/2020
Članak 1.
Ova Odluka predstavlja izmjenu komunikacije SudaKoma od 25.10.2017.
Odluka se odnosi na propisivanje kriterija oblačenja za sve koji sude u
službenim ulogama na turnirima i prvenstvu koji se organiziraju u okviru HMSa i njegovih članica. Odluka ima obvezujući karakter i sudci koji neće poštivati
Odluku gube pravo suđenja na HMS natjecanjima.

Članak 2.
Kodeks izgleda i oblačenja za sve podrazumijeva da svi sudci:
-dođu na vrijeme prije početka službenog sastanka unaprijed obučeni i
pripremljeni suditi,
-dođu u prostor u kojemu se odvija natjecanje uređeni i primjerenog izgleda,
-stignu u dvoranu trijezni i odmoreni.

Članak 3.
Za sudce muškarce vrijede sljedeći kriteriji:
-obavezna košulja,
-obavezan sako,
-hlače moraju biti duge i cjelovite od istog materijala, bez zakrpa ili rupa,
-cipele ili tenisice koje nisu u bojama koje se ističu (poput fluorescentnih i
kričavih sportskih tenisica),
-kravata po izboru.

Članak 4.
Za sudce žene vrijede sljedeći kriteriji:
-suknja ili haljina koja pokriva noge do koljena ili hlače duge,
-hlače ili ostala odjeća ne mogu imati rupe, zakrpe ili resice,
-odjeća koja prekriva gornji dio tijela ako je pripijena treba imati sako preko,
-ramena moraju u cijelosti biti pokrivena bez obzira koja odjeća se koristi,
-cipele ne smiju imati visoke pete (ujedno i radi zaštite parketa na kojemu se
sudci kreću).

Članak 5.
Obrazloženje
Na održanom Prvenstvu Hrvatske 2020. uočeno je kako postoji vrlo široko
poimanje primjene komunikacije SudaKoma od 25.10.2017., a najveći prijepor
izazivalo je tumačenje što točno znači „primjereno“ oblačenje, gdje je uočeno
kako mlađi sudci nemaju stroge kriterije kako se treba oblačiti kada sudiš. Ova
Odluka ima svrhu uvesti red u području kodeksa sudačkog oblačenja i daje
pravo organizatoru HMS-ovih natjecanja da eliminira sudce koji je neće
poštivati.
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