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Arbitrii si Markerii trebuie sa adopte o atitudine profesionista. Comportamentul lor nu reflecta numai 

propria imagine, ci imaginea arbitrajului in general, chiar si atunci cand nu oficiaza un meci. 

Prevederi Generale 

- Conditie fizica buna;  

- Sa aiba acuitate vizuala corespunzatoare, sau sa poarte ochelari de vedere, si auz eficient;  

- Cunoasterea Regulamentului Comisiei de Arbitraj si a Regulamentului Federatiei Internationale de 

Squash;  

- Mentinerea neutralitatii si obiectivitatii in legatura cu orice jucator; 

- Se va abtine de la practicarea oricaror jocuri de noroc in legatura cu orice competitie de squash 

organizata pe teritoriul Romaniei. 

Prezenta la concurs 

- Prezenta oficialilor este necesara cu cel putin 15 de minute inainte de inceperea meciului la are au 

fost desemnati; 

- Trebuie sa anunte imediat Arbitrul Principal al unui concurs in cazul in care nu se simt confortabil sa 

isi continue activitatea (ex : din motive de oboseala sau lipsa de obiectivitate in relatie cu un 

jucator) ; 

- Respect fata de jucatori si fata de efortul lor ; 

Conduita in concurs 

- Oficialii trebuie sa respecte sarcinile comunicate de Arbitrul Principal; 

- Respectarea si acceptarea oricaror testari care au loc in timpul oficierii unui meci; 

- Interzisa adresarea jucatorilor prin porecle sau alte denumiri ofensatoare, pe cat posibil se vor 

adresa jucatorilor folosind numele de familie al acestora; 

- Strict interzis a contesta, in cadrul competitiei, cu spectatorii sau alti jucatori, pe marginea deciziilor 

luate de alti arbitri; 

- Nu vor acorda interviuri in calitate de Oficiali ai FRS fara acceptul FRS; 

- Trebuie sa respecte dreptul jucatorilor la intimitate si nu ii vor aborda in pauze sau imediat dupa 

meciuri; 

- Instiinteaza Arbitrul Principal daca un jucator este susceptibil a incalca normele de fair-play ale 

jocului; 

- Marcheaza abaterile disciplinare prin asterisc si detalieaza pe spatele foii de arbitraj; 

- Mentine contactul vizual cu jucatorii la sfarsitul fiecarui set; 

- Aplauda jucatorii la sfarsitul meciului; 

- Oficialii nu au voie sa consume bauturi alcoolice in ziua in care oficiaza meciuri, pana la incheierea 

meciurilor din ziua respectiva si, implicit, a misiunii;  

- La incheierea zilei de concurs, in prezenta jucatorilor sau altor persoane implicate in concurs, 

Oficialii se vor abtine de la comportamente care ar aduce atingeri reputatiei de Oficial ; 

Tinuta 

- In masura in care oficiaza un turneu care presupune o anumita conduita in ceea ce priveste tinuta, 

sau chiar este oferita o uniforma, Oficialii sunt obligati sa se conformeze.  


