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 1. PREAMBULA 

 
Zbor sudaca (dalje u tekstu: ZS)  Hrvatskog sportskog plesnog saveza (dalje u tekstu: HSPS), 

kao strukovno tijelo HSPS-a,  koji je  član  Svjetske  sportskoplesne federacije (World 

DanceSport Federation –  WDSF), ima vrlo važnu zadaću da čuva i osnažuje reputaciju na 

kojoj su i HSPS i  WDSF izgrađeni, a s konačnim ciljem - primitkom u veliku olimpijsku obitelj 

sportova.  

Sudačka reputacija zahtijeva da se u sudačkom poslu uvijek ponaša etički i pravovaljano te da 

sudački rad odražava vrijednosti i principe zapisane u Olimpijskoj povelji. 

Kodeks ponašanja (dalje u tekstu: Kodeks) namijenjen je dati okvir standarda ponašanja i 

etike za suce sportskoga plesa. Tekst Kodeksa u najvećoj je mjeri prijevod  WDSF-ovog Code 

of Conduct, koji je nastao kao dio operativne politike Prezidijuma  WDSF-a u priznavanju 

temeljne i glavne odgovornosti svih sudaca da sačuvaju integritet, kompetentnost i 

učinkovitost sudačkih panela u cijelosti. 

 

Pravila i standardi prikazani u Kodeksu namijenjeni su da pomognu sucima u utemeljenju 

prikladnih standarda ponašanja kako bi imali povjerenje svojih koleg(ic)a, natjecatelj(ic)a koje 

sude, HSPS-a i HSPS članica, kao i  WDSF-a  i  WDSF članica koji koriste njihove usluge, 

drugih sportskih administrativnih tijela uključujući Hrvatski olimpijski odbor (HOO) i 

Međunarodni olimpijski odbor (International Olympic Committee - IOC) te sportskih medija i 

sveukupne javnosti. 

 

Kodeks ne može obuhvatiti sve moguće situacije u kojoj se suci mogu zateći dok obavljaju 

posao suđenja.Preostaje konačna obveza svakog pojedinog suca da se, uvažavajući duh ovoga 

kodeksa i standarde, ponaša etički i krajnje profesionalno, osiguravajući time uvjete po kojima 

će se svim natjecateljima suditi prema umijeću prikazanom na podiju, bez ikakve predrasude 

ili prisile. 

 

Odanost standardima opisanim u Kodeksu je sudbonosno za budući uspjeh svih nastojanja 

HSPS-a Svi suci moraju biti upoznati sa sadržajem ovoga Kodeksa i ciljem kojemu služi. HSPS 

očekuje da svaki sudac preuzme osobnu obvezu za upoznavanje s Kodeksom i za djelovanje 

na način koji je sukladan s vrijednostima i načelima HSPS-a,  WDSF-a, HOO-a i IOC-a. 

Kodeks se primjenjuje na sve hrvatske suce licencirane od strane HSPS-a i  na pripravnike za 

suce HSPS-a.  
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 2. SUKOB INTERESA 

 
1. Sukob interesa nastaje  kada osobni interesi suca utječu na sučevu prosudbu ili 

sposobnost da djeluje u najboljem interesu HSPS-a   koji je istovjetan s najboljim 

interesom natjecatelja.  

2. Sukob interesa je bilo koji interes, odnos, spoj ili aktivnost koja je nespojiva sa 

sudačkim dužnostima, po kojima se trebaju osigurati uvjeti da svim natjecateljima bude 

suđeno prema prikazanom umijeću, neovisno od bilo kakve predrasude ili prisile. 

3. Sudac se mora pridržavati odredbi  ovoga Kodeksa te će biti isključen iz panela ako 

nastane  bilo koji  sukob interesa.  

 

3. SUDAČKA PRAVILA 

 

1. sudac neće suditi natjecanje ili će se povući iz panela, ako zna ili vjeruje da mu/joj 

fizičko ili mentalno stanje ne dopušta odraditi posao valjano bez ikakvih ograničenja; 

2. sudac neće suditi natjecanje ili će se iz povući panela za dio natjecanja (kolo), ako je 

neka osoba koja se natječe na tom natjecanju ili njegovom dijelu (kolu) član njegove 

uže ili šire obitelji, uključujući de facto odnose, odnosno ako sudac ima osobni odnos s 

bilo kojim natjecateljem na natjecanju, što ga/ju čini neprikladnim/-om da bude sudac; 

Riječi "uža i šira obitelj" uključuju bilo koju osobu s kojom je sudac u izravnom 

krvnom srodstvu (do prvog rođaka ili bliže) ili u braku, ili s kojom je vezan po 

usvojenju, ili s kojom sudac živi ili zajedno stanuje. 

3. sudac koji je u osobnom odnosu s aktivnim natjecateljem ne može ni u jednom 

trenutku biti u pratnji tog natjecatelja u službenim zonama tijekom natjecanja gdje on 

ili ona obavlja dužnost suca. To uključuje VIP zone, restorane i druge službene 

prostorije. 

Kad natjecatelj prestane biti aktivni natjecatelj pravilo se više ne primjenjuje. 

4. sudac neće suditi natjecanje ili će se povući iz panela za  određeno kolo, ako je neki 

sudac u tom kolu član njegove uže ili šire obitelji, uključujući de facto odnose, odnosno 

ako sudac ima osobni odnos s bilo kojim sucem u tom kolu natjecanja, što ga/ju čini 

neprikladnim/-om da obavlja dužnost suca. 

5. sudac neće prihvatiti novac, nagrade, stvari ili predmete od materijalne vrijednosti, ili 

pogodnosti ili očekivanja od bilo kakve buduće važnosti, bilo kao poklon ili kao plaću za 

usluge, od bilo kojega natjecatelja ili organizatora ili bilo koje treće strane, koja može 

biti ili je mogao biti vezana direktno ili indirektno za sučevu odluku i na nju utjecati; 

6. sudac se neće netočno predstavljati s obzirom na svoj nivo ovlaštenja ili iskustva te u 

odnosu na svoju sudačku licencu; 

7. sudac koji je određen da sudi na nekom natjecanju, može djelovati samo kao sudac na 

tom natjecanju i ovaj Kodeks se primjenjuje na tijek natjecanja kao cjelinu; 

8. sudac neće trenirati, podučavati ili davati bilo kakve savjete bilo kojem sudjelujućem 

SPP tijekom natjecanja na kojem sudi; 

9. sudac neće prijetiti da će ocijeniti SPP na osobni (neobjektivni) način; 

10. sudac neće ni na koji način prijetiti SPP-u tijekom odvijanja natjecanja kojeg sudi i na 

kojem se SPP natječe; 

11. sudac ne smije  uzimati bilo kakav pobornički stav prema bilo kojem SPP-u kojega 

može suditi na natjecanju sve do kraja službene objave rezultata; 

12. sudac neće ni na koji način nastojati neprimjereno utjecati ili zastrašivati drugoga suca; 
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13.  sudac koji nije član panela na natjecanju, neće diskutirati s bilo kojim drugim sucem, 

koji je član panela za to natjecanje, kvalitetu izvedbe natjecatelja na tom natjecanju ili 

bilo koje prethodne izvedbe ili rezultate,  sve do kraja službene objave rezultata; 

14. sudac neće nastojati utjecati na ishod natjecanja osim putem ocjenjivanja SPP-ova u 

natjecanju na temelju njihovih zasluga na temelju prikazanog umijeća; 

15.  sudac izabran da sudi na HSPS natjecanju mora suditi striktno sukladno HSPS 

pravilima i odlukama o suđenju; 

16.   sudac se neće obvezati ni na kakvo ponašanje koje je usmjereno na davanje prednosti 

bilo kojem natjecatelju; 

17.  sudac neće netočno tvrditi da službeno predstavlja HSPS u bilo kojem svojstvu; 

18. sudac se ne smije koristiti mobilnim telefonima ili digitalno-informacijskim uređajima 

bilo koje vrste, na i u neposrednoj blizini plesnog podija; 

19. za vrijeme natjecanja sucima nije dozvoljeno komunicirati sa natjecateljima, 

gledateljima, trenerima ili osobama u pratnji natjecateljskih parova. 

 

 

4. OPĆE PONAŠANJE SUDACA 

Svaki sudac s HSPS licencom će: 

1. savjesno ispunjavati svoje obveze prema Zboru, HSPS-u te organizacijama kojih je 

HSPS član, poštivati i podizati njihov ugled, ugled sudačke struke i ugled sportskoga 

plesa u cjelini; 

2. nazočiti sjednicama Zbora sudaca i u radu aktivno sudjelovati i time doprinjeti što 

uspješnijem radu; 

3. poznavati pravila suđenja i metodu izračunavanja rezultata na natjecanjima (Skating 

sustav); 

4. kontinuirano i savjesno raditi na obnavljanju, proširivanju i usavršavanju svojih 

sudačkih vještina i plesne naobrazbe te pratiti tijekove razvoja sportskoga plesa i njima 

se prilagođavati; 

5. svoje dužnosti na svakom natjecanju na kojemu sudi obavljati znalački, dostojanstveno 

i nepristrano, bez favoriziranja, bez predrasuda i pristranosti prema bilo kojem 

natjecatelju, ne dopuštajući da bilo kakav osobni interes utječe na njegovu odluku, 

osim na podiju prikazanog umijeća natjecatelja; 

6. izbjegavati bilo kakvu diskriminaciju natjecatelja po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, 

vjerskoj ili fizičkoj osnovi; 

7. slijediti upute i pozitivne propise matične sudačke organizacije te međunarodnih 

sudačkih organizacija i promicati njihove interese i ciljeve; 

8. poštivati povjerljivost rada tijela Zbora kojega je član i suzdržat će se od rasprave o 

povjerljivim pojedinostima iz djelokruga rada tijela Zbora kojega je član izvan radne 

sjednice, osim ako ista ima obrazovnu svrhu pri obrazlaganju promjena pravila 

trenerima i natjecateljima, ili kada je to otvorena rasprava na sjednici Zbora s ciljem 

poboljšanja sustava suđenja; 

9. zabranjena je konzumacija alkohola i opijata prije i za vrijeme natjecanja sve do kraja 

službene objave rezultata; 

10. za svoj rad primiti naknadu - sudačku taksu - i smije tražiti pokriće samo onih 

troškova na koje ima pravo (prijevoz, okrepa), te neće prouzročiti, niti tražiti naknadu 

za eventualne dodatne troškove koji nisu nužno neophodni. 

11. na natjecanju biti prikladno i elegantno odjeven i uredan, sukladno HSPS pravilima 

odijevanja prema odluci UO-a HSPS-a  
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- Muškarci: crno ili tamnoplavo odijelo, košulja, kravata HŠPS-a i svečane 

cipele 

- Žene: crno ili tamnoplavo odijelo s hlačama ili suknjom, bluza i marama 

HŠPS-a.“ 

 

Osnovni je zahtjev sudačke licence da svaki sudac angažiran na natjecanju: 

1. dođe u dvoranu za natjecanje u dobrom psihofizičkom stanju najmanje 30 (trideset)  

minuta prije objavljenog početka natjecanja; 

2. prijavi svoj dolazak organizatoru i Povjereniku natjecanja; 

3. upozna se s rasporedom kola na natjecanju u kojima sudi; 

4. bude u stanju obaviti zadatke kao HSPS sudac kako je rasporedom utvrđeno; 

5. svojim ponašanjem tijekom natjecanja čuva dobar ugled sportskoga plesa, ZS-a i 

HSPS-a te organizacija/tijela kojih je HSPS član. 

 

Za vrijeme trajanja natjecateljskog kola u kojem sudi, sudac u panelu: 

1. će stajati/sjediti na primjerenoj udaljenosti jedan od drugoga i ne ometajući  

natjecatelje i druge suce u panelu; 

2. će zauzeti takav položaj koji će im omogućiti vidjeti sve SPP-ove na plesištu; 

3. će suditi nezavisno, ne uspoređujući ocjene/bilješke s ostalim sucima; 

4. neće komunicirati s drugim sucima, a o uočenim nepravilnostima obavijestit će  

Povjerenika natjecanja radi daljnjeg postupanja; 

5. će ocijeniti i potpisati sudačke listiće tintom/kemijskom olovkom te će staviti svoj potpis 

uz svaku ispravku na listiću, osim u slučaju izravnog elektronskog unosa podataka, koji 

greške ne dopušta, a potpis svakog suca je elektronski zaštićen; 

6. neće nastojati upoznati se s imenima, brojevima i/ili pripadnošću sudionika natjecanja 

korištenjem službenog programa natjecanja, niti s bilo kojim međurezultatima ili 

ocjenama drugih koleg(ic)a sudaca na natjecanju prije kraja natjecanja; 

7. će slijediti svaku instrukciju povjerenika natjecanja; 

8. će biti usredotočeni samo na suđenje, neće komunicirati s publikom, koleg(ic)ama 

sucima ili natjecateljima te neće raditi ništa što bi mu/joj moglo odvratiti pozornost 

(mobilni telefon, kamera, fotoaparat,...). 

 

5. PRITUŽBE NA SUCE TIJEKOM NATJECANJA 

 

Način podnošenja pritužbi na suce reguliran  je Pravilnikom o radu povjerenika za natjecanja. 

Povjerenik natjecanja zaprima i prosljeđuje pritužbe Nadzorniku ZS-a HSPS-a. 

 

6. DRUGE ŽALBE NA SUCE 

 
Sve ostale žalbe na navodne povrede Kodeksa nakon što su rezultati natjecanja objavljeni 

moraju biti, od strane članice HSPS-a / WDSF-a u pisanoj formi proslijeđeni  Nadzorniku ZS-a 

HSPS-a. 

Žalba se neće razmatrati ako nisu ispunjeni sljedeći kriteriji za ulaganje žalbe: 
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1. Žalba mora biti u pisanoj formi, potpisana službeno od strane tužitelja i mora biti 

upućena  Nadzorniku ZS-a HSPS-a unutar 14 (četrnaest) dana od dana navodne 

povrede zajedno sa svom podupirućom dokumentacijom; 

2. Članica HSPS-a / WDSF-a mora navesti puno ime i prezime, adresu i kontakt broj(eve) 

osobe ili osoba koje se žale i mora se u pisanoj formi suglasiti da će predočiti 

relevantne dokaze i da će poduzeti sve korake u njezinoj moći da potraži osobe sa 

saznanjem o činjenicama iz žalbe kako bi bili preispitani po tom dokazu. 

3. Ako pritužba ispunjava kriterije za ulaganje žalbe,  Nadzornik ZS-a HSPS-a će 

proslijediti žalbu na daljnje razmatranje Radnom tijelu ZS-a HSPS-a. Ako kriteriji za 

ulaganje žalbe nisu ispunjeni,  Nadzornik ZS-a HSPS-a će pisano odgovoriti tužitelju o 

neispunjavanju kriterija. 

4. Ništa po ovom pravilu neće spriječiti  Nadzornika ZS-a HSPS-a da bilo kada, ako vjeruje 

da se dogodila povreda Kodeksa, inicira i istraži događaj, obavještavajući potom Radno 

tijelo ZS-a HSPS-a radi daljnjega razmatranja. 

5. Radno tijelo ZS-a HSPS-a mora razmotriti svaku žalbu pristiglu prema ovom poglavlju 

Kodeksa, te o istoj, uz obrazloženje, obavijestiti ZS, koji će dalje po žalbi postupiti 

sukladno odredbama Statuta i Pravilnika o radu Zbora sudaca HSPS-a. 

 

Ovaj Kodeks ponašanja Zbora sudaca HSPS-a stupa na snagu danom objave na Internet 

stranicama HSPS-a, čime prestaje vrijediti Kodeks ponašanja i etički standardi Zbora sudaca 

HSPS-a od 20.10.2013. godine. 

 

 

________________________ 

Božidar Čavala 

Predsjednik HSPS-a 


