
 

 

Közösségi média irányelvek teniszbíróknak 

A közösségi média 4,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkezik világszerte, ebből 104 millió Európában, akik 
naponta legalább 45 percet töltenek a közösségi média használatával. A teniszbírók körében is megnőtt azon 
felhasználók száma, akik a témakörök széles választékában hangot adnak a saját véleményüknek a közösségi 
média segítségével. Nem utolsó sorban pedig a nemzeti szövetségek is sokkal aktívabban használják az egyes 
közösségi média platformokat a bíráskodás és a sport népszerűsítésére. 

Ez a dokumentum annak érdekében készült, hogy segítse a bírókat és a nemzeti szövetségeket a közösségi 
média használatával kapcsolatos kérdésekben, illetve irányt mutasson az egyes közösségi média platformokon 
megosztott tartalmakkal kapcsolatban. Ezek általános iránymutatások, melyeket be kell tartani a közösségi 
média használatakor. Ez a lista nem teljes, a Bírói Etikai Kódex és az ITF által kiadott Code of Conduct for 
Officials betartása minden esetben kötelező.  

Közösségi média fiókok és használat 

Érthető, hogy a közösségi média platformok nagyon sok ember életének a részesei lettek, és ez alól a 
teniszbírók sem kivételek. Mindazonáltal, minden bírónak pártatlannak és függetlennek kell maradnia a pályán 
és azon kívül is, a tenisz tekintetében mindenkor. 
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  Minden esetben észben kell tartani, hogy bármilyen személyes adatra, kijelentésre vagy 

kinyilatkoztatásra, ami megosztásra került, hivatkozni lehet a későbbiekben, függetlenül 
attól, hogy a tartalom személyes vagy szakmai kontextusban került közzétételre. 

 

 Rendkívül ajánlott, hogy a személyes adatok vagy elérhetőségek ne legyenek megosztva 
egyik közösségi média platformon sem. 

 

 Ajánlott kihasználni az egyes közösségi média platformok által biztosított adatvédelmi 
funkciókat a felhasználói fiók megvédése érdekében és elutasítani minden olyan 
személytől eredő kérést, akiket nem ismerünk. 

 

 Óvatosnak és megfontoltnak kell lenni politikai, vallási vagy társadalmi kérdéseket, 
illetve egyéb érzékeny témákat felvető tartalmakkal kapcsolatos bármilyen 
interakcióval, mert ezek sérthetik a bíró megítélését és megkérdőjelezhetik 
pártatlanságát. 

 

 Nem szabad közzétenni, megosztani, hozzászólni vagy bármilyen módon reagálni olyan 
tartalmakra, melyek megfélemlítésnek, hamisításnak vagy diszkriminatívnak 
tekinthetők bármivel vagy bárkivel szemben. 



 

 

Teniszbírók a közösségi média platformokon 
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 A versenyeken vagy a bírói feladatok 
ellátása közben készült képeket a 
verseny befejezése után lehet 
közzétenni. 
 

 A versenyhelyszínekkel kapcsolatos 
tartalmakat csak akkor lehet 
közzétenni, ha a szelekció nyilvánosan 
kihirdetésre került (beleértve a 
versenynek helyszínt adó városba vagy 
városból való utazást). 

 

 A bíróknak megengedett, hogy 
kövessék a nemzeti szövetségek oldalait 
vagy úgynevezett reakciót küldjenek a 
nemzeti szövetségek által a közösségi 
médiában közzétett tartalmakra. 

 A bírók nem küldhetnek reakciót, nem 
oszthatnak meg és nem szólhatnak hozzá 
játékosok, edzők vagy versenyrendezők 
által közzétett tartalmakhoz. 
 

 A bírók nem lehetnek kapcsolatban 
játékosokkal, edzőkkel vagy 
versenyrendezőkkel (ismerősi viszony, 
követés vagy hasonlók). 

 

 A hivatalos hashtag-ek (#) nem 
használhatók (esemény, játékos, 
szervezet). 

 

 A mérkőzésekről, játékosokról, 
beosztásokról, eredményekről vagy 
hasonlókról szóló információkat nem 
szabad közzétenni. 

 

 A tenisz szabályaira, szabályzataira vagy 
irányító szervezeteire vonatkozó 
nyilatkozatok nem megengedettek. 

 

 Ne tegyen fel képeket magáról a 
versenyeken az esemény kezdete ELŐTT 
vagy közben. 

Nemzeti szövetségek a közösségi média platformokon 

 
  

N
EM

ZE
TI

 S
ZÖ

V
ET

SÉ
G

EK
 

 A bírók beosztása megosztható, 
amennyiben azt nyilvánosan 
kihirdették. 
 

 Képek vagy cikkek a bírókkal 
kapcsolatban az esemény befejezését 
követően jelenhetnek meg. 

 

 A bíráskodásról szóló általános cikkek és 
történetek közzétehetők a bíráskodás 
népszerűsítése érdekében, amennyiben 
a Bírói Etikai Kódex és az ITF által kiadott 
Code of Conduct for Officials alapelvei 
betartásra kerülnek. 

 

 A bírók adhatnak interjút a nemzeti 
szövetségüknek, amennyiben azt az 
illetékes joghatóság* jóváhagyja és a 
Bírói Etikai Kódex, illetve az ITF által 
kiadott Code of Conduct for Officials 
alapelvei betartásra kerülnek. 

 Cikkek, képek vagy történetek a 
versenyen közreműködő bírókról az 
esemény befejezése előtt közzétenni 
nem szabad. 
 

 A bírók munkájuk során hozott 
döntéseihez megjegyzést fűzni nem 
szabad. 

 

 A bírók személyes adatait nem szabad 
megosztani. 

*Az egyes megkeresések jóváhagyására jogosult személyt a következő oldal táblázata tartalmazza 

A fentiekkel kapcsolatos kérdések a jvb@umpire.hu címre küldhetők. 

mailto:jvb@umpire.hu


 

 

Média megkeresések és interjúk jóváhagyásának joghatósága 

Előfeltételként minden média megkeresést/kérést vagy interjút jóvá kell hagynia a Supervisornak/Refereenek 
vagy a Joint Certification Programme képviselőjének, az ITF által kiadott Code of Conduct for Officials-ben 
foglaltak szerint. 

A versenyeken a kéréseket általában a Chief-en keresztül kell benyújtani. 

Esemény típusa Jóváhagyó 

Nemzetközi/Fehér jelvényes/Zöld jelvényes/Nemzeti minősítésű bírók versenyek alatt 

ITF World Tennis Tour / ITF Masters ITF Supervisor 

ATP ATP Supervisor 

WTA WTA Supervisor 

Davis Kupa / Billie Jean King Kupa Referee 

Grand Slam Referee 

Nemzetközi minősítésű bírók versenyen kívül 

 
Joint Certification Programme képviselője az ITF Officiating-en 

keresztül 

Fehér jelvényes/Zöld jelvényes/Nemzeti minősítésű bírók versenyen kívül 

 
Hazai Officiating Manager – további megerősítést kérhet az ITF 

Officiating-től 
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