Aprobat
În conformitate cu decizia
Biroului Federal din 03.07.2012
Preşedintele FTM
Tauber Marina _____________

Codul de conduită a arbitrului FTM
(în continuare Codul Arbitrului)
Arbitrul care şi-a dat acordul de a participa la turneul organizat de către FTM sau sub egida
FTM trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
1.Arbitrul trebuie permanent să se afle în condiţie fizică bună.
2. Arbitrul trebuie să posede auz şi văz normal, firesc sau corectat, egal cu 1,0. Toţi arbitri
FTM în scaun (pe linie) care deservesc turneele federaţiei şi turneele internaţionale desfăşurate
în Moldova, sunt obligaţi la cerinţa Colegiului de Arbitri ( CA) să prezinte certificat medical
despre vederea sa.
3.Arbitrul în permanenţă trebuie să fie la timp la toate meciurile, la care este numit şi poate să
finiseze lucrul său la turneu doar cu acordul arbitrului principal.
4.Arbitrul trebuie să cunoască şi să respecte în tocmai Regulile Tenisului, precum şi obligaţiile
sale în conformitate cu Regulamentul FTM şi cu toate Regulamenterle existente ale
organizaţiilor de tenis internaţionale , aplicabile la turneele deservite de acesta.
5.Arbitrul trebuie să aibă un exterior îngrijit, să poarte forma de îmbrăcăminte corespunzătoare
şi să respecte regulile de igienă personală.
6. Arbitrilor le este interzis să consume careva băuturi alcoolice înainte de orice meci în ziua de
arbitrare şi pe teritoriul bazei sportive (terenurilor) în timp ce durează meciurile, precum şi cînd
acesta este îmbrăcat în uniforma de arbitru.
7.Arbitrul este obligat să fie obiectiv faţă de toţi jucătorii.
8.Arbitrul nu trebuie să critice sau sa încerce să explice decizia altor arbitri terţelor pesoane,
decît în prezenţa lor, a arbitrul principal al turneului sau reprezentantul (inspectorul) FTM
răspunzător de arbitraj.
9.Arbitrilor le este interzis să încheie pariuri cu privire la careva competiţie de tenis.
10.Arbitrii nu ar trebui să discute cu spectatorii în timpul meciului, în afară de cazurile de
adresare către spectatori (în calitate de arbitru în scaun sau inspector al meciului) în timpul
desfăşurării meciului.
11.Arbitrul nu trebuie să dea interviuri sau să se întîlnească cu jurnaliştii fără permisiunea
arbitrului principal.
12. Arbitrul în totdeauna trebuie să se poarte corect, să se comporte respectuos cu arbitrul
principal , cu arbitrii, cu personalul turneului, cu jucătorii şi spectatorii.
13. Nu este corect să accepţi invitaţia de arbitraj de la alţi organizatori, dacă anterior ai dat
acordul de a lucra în această perioadă la un anumit turneu.
14.Arbirii trebuie să se adreseze cu rugăminţi, ce se referă la lucrul din timpul turneului, nu la
directorul turneului sau la colaboratorii acestuia, ci la arbitrul pricipal sau la adjuncţii acestuia.
15.Arbitrul principal al turneului trebuie să raporteze CA despre toate încălcările prezentului
Cod la turneul petrecut de acesta.Arbitrul principal este în drept să înlăture de la lucru la turneu
arbitrul pentru încălcarea prezentului Cod.
16.Arbitrul , care nu îndeplineşte cerinţele date, poate fi decăzut în funcţia de arbitru (categorie)
sau poate fi îndepărtat de la arbitraj pe o anumită perioadă în conformitate cu decizia CA.

