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1. QËLLIMI 

 

Qëllimi i këtij Kodi është të sigurojë një mjedis të sigurt dhe pozitiv (gjatë punës, aktiviteteve dhe 

ngjarjeve të FTK-së) duke i bërë individët të vetëdijshëm se ka një pritshmëri, në çdo kohë, për 

sjellje të përshtatshme në përputhje me rregullat, normat dhe vlerat. FTK ofron mundësi të 

barabarta për të gjithë pa dallim, ndalon praktikat diskriminuese dhe angazhohet të sigurojë një 

mjedis në të cilin të gjithë individët trajtohen me respekt. 

Ky Kod zbatohet për individët gjatë punës, aktiviteteve dhe ngjarjeve të FtK-së, duke përfshirë, 

por pa u kufizuar në, garat, turnetë, stërvitjet, testet, kampet stërvitore, udhëtimet që lidhen me 

aktivitetet e FTK-së, Ambientin e zyrës së FTK-së dhe çdo vend-takim. 
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2. PËRGJEGJËSITË 

 

2.1. Individët kanë përgjegjësi për ruajtjen dhe rritjen e dinjitetit dhe vetëvlerësimit të 

anëtarëve të FTK dhe individëve të tjerë duke: 

 

2.1.1.  Treguar respekt ndaj individëve pavarësisht nga karakteristikat fizike, aftësitë 

sportive, gjinia, prejardhja, ngjyra, origjina etnike ose racore, kombësia, origjina 

kombëtare, orientimi seksual, mosha, statusi martesor, feja, besimi politik, 

paaftësia ose statusi ekonomik 

2.1.2. Përqendrimi i duhur i komenteve ose kritikave dhe shmangia e kritikave publike 

ndaj sportistëve, trajnerëve, gjyqtarëve, organizatorëve, vullnetarëve, punonjësve 

ose anëtarëve.  

2.1.3. Duke treguat vazhdimisht frymën e sportit, udhëheqjes sportive dhe sjelljes etike.  

2.1.4. Veprimi, kur është e përshtatshme, për të korrigjuar ose parandaluar praktikat që 

janë padrejtësisht diskriminuese. 

2.1.5. Trajtimi i vazhdueshëm i individëve në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme. 

2.1.6. Sigurimi i respektimit të rregullave përkatëse të Federatës. 

 

2.2. Të përmbahen nga çdo sjellje sjelljeje që përbën ngacmime, të cilat mund të jenë 

fyese, abuzive, raciste, seksiste, degraduese ose keqdashëse. Llojet e sjelljes që 

përbëjnë ngacmim përfshijnë, por nuk kufizohen në:  

 

2.2.1. Abuzimi me shkrim ose verbal; 

2.2.2. Shfaqja e materialit vizual që është fyes ose që dikush duhet të ndihet i fyer; 

2.2.3. Vërejtje të padëshiruara, shaka, komente, nënkuptime ose tallje; 

2.2.4. Lëvizje ose gjeste të tjera sugjestive ose të turpshme; 

2.2.5. Sjellje nënçmuese ose patronizuese që synon të ulë vetëvlerësimin, të ulë 

performancën ose të ndikojë negativisht në kushtet e punës ; 

2.2.6. Shakatë praktike që shkaktojnë siklet, rrezikojnë sigurinë e një personi ose 

ndikojnë negativisht në performancën e tyre; 

2.2.7. Çdo formë e aktivitetit potencialisht poshtërues, degradues, abuziv ose i 

rrezikshëm që pritet nga një sportist i nivelit të ri nga një bashkëlojtar më i vjetër, 

i cili nuk kontribuon në zhvillimin pozitiv të asnjërit sportist, por kërkohet të 

pranohet si pjesë e një ekipi, pavarësisht nga vullneti i sportistit të rangut të ri për 

të marrë pjesë. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në, çdo aktivitet, pavarësisht se sa 

tradicional apo në dukje i mirë, që veçon ose tjetërson çdo shok skuadre bazuar në 

klasën, numrin e viteve në ekip ose aftësinë atletike.” ; 

2.2.8. Kontakt i padëshiruar fizik duke përfshirë, por pa u kufizuar në, prekjen, 

përkëdheljen, shtrëngimin ose puthjen; 

2.2.9. Flirtime, avancime, kërkesa ose ftesa të padëshiruara seksuale ; 
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2.2.10. Sulm fizik ose seksual ; 

2.2.11.  Sjellje të tilla si ato të përshkruara më sipër që nuk janë të drejtuara ndaj një 

individi ose grupi specifik, por kanë të njëjtin efekt të krijimit të një mjedisi 

negativ ose armiqësor; 

2.2.12. Hakmarrja ose kërcënimet për hakmarrje ndaj një individi që raporton ngacmimin 

në FTK. 

 

2.3. Të përmbahen nga çdo sjellje që përbën ngacmim në vendin e punës, ku ngacmimi 

në vendin e punës përkufizohet si koment ose sjellje shqetësuese ndaj një punonjësi 

në një vend pune – një koment ose sjellje që dihet ose duhet të njihet në mënyrë të 

arsyeshme si e padëshiruar. Ngacmimi në vendin e punës nuk duhet të ngatërrohet me 

veprimet legjitime dhe të arsyeshme të menaxhimit që janë pjesë e funksionit normal 

të punës, duke përfshirë masat për të korrigjuar mangësitë e performancës, të tilla si 

vendosja e dikujt në një plan përmirësimi të performancës ose vendosja e disiplinës 

për shkeljet në vendin e punës. Llojet e sjelljes që përbëjnë ngacmim në vendin e 

punës përfshijnë, por nuk kufizohen në:  

2.3.1. Ngacmimi;  

2.3.2. Telefonata ose emaile të përsëritura fyese ose frikësuese;  

2.3.3. Prekje seksuale të papërshtatshme, avantazhe ose kërkesa ; 

2.3.4. Shfaqja ose qarkullimi i fotografive, fotografive ose materialeve fyese në formë të 

shtypur ose elektronike;  

2.3.5. Abuzimi psikologjik ; 

2.3.6. Ngacmimi personal ; 

2.3.7. Diskriminim ; 

2.3.8. Fjalë ose sjellje frikësuese (shaka fyese ose nënkuptime); 

2.3.9. Fjalët ose veprimet që dihen ose duhet të njihen në mënyrë të arsyeshme si 

ofenduese, të turpshme ose poshtëruese.  

 

2.4. Të përmbahen nga çdo sjellje që përbën dhunë në vendin e punës, ku dhuna në 

vendin e punës përkufizohet si: 

2.4.1. Ushtrim i forcës fizike nga një person ndaj një punëtori, në një vend pune, që 

shkakton ose mund të shkaktojë lëndim fizik të punëtorit; tentativa për të ushtruar 

forcë fizike kundër një punëtori, në një vend pune, që mund t'i shkaktojë lëndim 

fizik punëtorit; ose një deklaratë ose sjellje që është e arsyeshme që një punëtor ta 

interpretojë si kërcënim për të ushtruar forcë fizike kundër punëtorit, në një vend 

pune, që mund të shkaktojë lëndim fizik të punëtorit. Llojet e sjelljes që përbëjnë 

ngacmim në vendin e punës përfshijnë, por nuk kufizohen në: 

2.4.1.1.Kërcënime verbale për të sulmuar një punëtor;  

2.4.1.2.Dërgimi ose lënia e shënimeve ose emaileve kërcënuese për një punonjës ; 

2.4.1.3.Bërja e gjesteve kërcënuese fizike ndaj një punëtori; 

2.4.1.4.. Përdorimi i një arme në një vend pune;  

2.4.1.5.Goditja, shtrëngimi ose prekja e padëshiruar e një punëtori që nuk është e 

rastësishme; 
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2.4.1.6.Hedhja e një objekti mbi një punëtor;  

2.4.1.7.Dhuna seksuale ndaj një punëtori; 

 

 

2.5.Të përmbahen nga çdo sjellje që përbën ngacmim seksual, ku ngacmimi seksual 

përkufizohet si komente të padëshiruara seksuale, kërkesa për favore seksuale ose 

sjellje të natyrës seksuale. Llojet e sjelljes që përbëjnë ngacmim seksual përfshijnë, 

por nuk kufizohen në: 

2.5.1. Shaka seksiste ; 

2.5.2. Shfaqja e materialeve fyese seksuale ; 

2.5.3. Fjalë degraduese seksuale që përdoren për të përshkruar një person;  

2.5.4. Pyetje ose komente në lidhje me jetën seksuale të një personi ; 

2.5.5. Flirtime ose propozime të padëshiruara seksuale ; 

2.5.6. Kontakt i padëshiruar. 

 

2.6. Të përmbahen nga përdorimi i barnave ose metodave që përmirësojnë performancën. 

Më konkretisht, FTK ka të miratuar rregulloren për Anti-Doping. Çdo shkelje sipas 

këtij Programi do të konsiderohet shkelje e këtij Kodi dhe mund t'i nënshtrohet 

masave të mëtejshme disiplinore dhe sanksioneve të mundshme, në përputhje me 

rregulloren përkatëse. 

 

2.7. Të përmbahen nga përdorimi i pushtetit ose autoritetit në përpjekje për të detyruar 

një person tjetër të përfshihet në aktivitete të papërshtatshme. 

 

2.8.Të përmbahen nga përdorimi i pushtetit ose autoritetit në përpjekje për të detyruar një 

person tjetër të përfshihet në aktivitete të papërshtatshme. 
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3. ANËTARËT E BORDIT DHE STAFI/KOMISIONET/KËSHILLET 

 

3.1. Përveç pikave të cekura më lartë përgjegjësitë e anëtarëve të bordit, stafit, 

komisioneve dhe këshilleve duhet të përfshijnë dhe: 

3.1.1. Veproni me ndershmëri dhe integritet dhe silluni në përputhje me natyrën dhe 

përgjegjësitë e punës së FTK-së për ruajtjen e besimit të individëve; 

3.1.2. Të sigurojë që çështjet financiare të FTK-së të kryhen në mënyrë të përgjegjshme 

dhe transparente, duke respektuar të gjitha përgjegjësitë e besueshmërisë; 

3.1.3. Të sillen hapur, profesionalisht, ligjërisht dhe në mirëbesim në interesat më të 

mira të FTK-së; 

3.1.4. Të jenë të pavarur dhe të paanshëm dhe mos u ndikoni nga interesi vetjak, 

presioni i jashtëm, pritshmëria e shpërblimit ose frika nga kritika; 

3.1.5. Silluni me edukatë që i përshtatet rrethanave dhe pozitës dhe jinni të drejtë, të 

vëmendshëm dhe të ndershëm në të gjitha marrëdhëniet me të tjerët; 

3.1.6. Të ushtroni shkallën e kujdesit, zellit dhe aftësisë së kërkuar në kryerjen e 

detyrave të tyre në përputhje me ligjet në të cilat është përfshirë FTK; 

3.1.7.  Respektoni besueshmërinë e duhur për çështje të një natyre të ndjeshme ; 

3.1.8. Sigurohuni që të gjithë Individëve t'u jepet mundësia e mjaftueshme për të 

shprehur mendimet dhe që të gjithë opinioneve t'u jepet konsiderata dhe pesha e 

duhur; 

3.1.9.  Të respektojë vendimet e shumicës dhe të japë dorëheqjen nëse nuk mund ta bëjë 

këtë. 
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4. KODI I SJELLJES PËR TRAJNERË 

 

4.1. Marrëdhënia trajner-atlet është një marrëdhënie e privilegjuar dhe luan një rol kritik 

në zhvillimin personal, sportiv dhe atletik të atletit. Trajnerët duhet të kuptojnë dhe 

respektojnë çekuilibrin e natyrshëm të fuqisë që ekziston në këtë marrëdhënie dhe 

duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm që të mos abuzojnë me të, me vetëdije 

ose pa vetëdije. Trajnerët kanë një përgjegjësi të veçantë për të respektuar dhe 

promovuar të drejtat e pjesëmarrësve që janë në një pozitë të cenueshme ose të varur 

dhe më pak të aftë për të mbrojtur të drejtat e tyre. Trajnerët do të:  

4.1.1. Sigurojnë një mjedis të sigurt duke përzgjedhur aktivitete dhe duke vendosur 

kontrolle që janë të përshtatshme për moshën, përvojën, aftësinë dhe nivelin e 

aftësive të atletëve të përfshirë;  

4.1.2. Përgatitni sportistët në mënyrë sistematike dhe progresive, duke përdorur kornizat 

kohore të përshtatshme dhe duke monitoruar gjendjen fizike dhe psikologjike 

duke u përmbajtur nga përdorimi i metodave ose teknikave stërvitore që mund të 

dëmtojnë atletët;  

4.1.3. Shmangni rrezikimin e shëndetit aktual dhe të ardhshëm të atletëve duke 

komunikuar dhe bashkëpunuar me profesionistët e mjekësisë sportive në 

diagnostikimin, trajtimin dhe menaxhimin e trajtimeve mjekësore dhe 

psikologjike të atletëve;  

4.1.4. Mbështet stafin stërvitor të një kampi stërvitor ose ekipi kombëtar; nëse një atlet 

kualifikohet për pjesëmarrje në një nga këto programe ; 

4.1.5. T'u japë atletëve (dhe prindërve/kujdestarëve të atletëve të mitur) informacionin e 

nevojshëm për t'u përfshirë në vendimet që prekin atletin ; 

4.1.6. Veproni në interesin më të mirë të zhvillimit të atletit si një person i tërë ; 

4.1.7. Respektoni trajnerët e tjerë;  

4.1.8. Përmbushni standardet më të larta të kredencialeve, integritetit dhe 

përshtatshmërisë; 

4.1.9. Raportoni çdo hetim penal në vazhdim, dënim ose kushte ekzistuese të lirimit me 

kusht, duke përfshirë ato për dhunë, pornografi me fëmijë, ose posedim, përdorim 

ose shitje të ndonjë substance të paligjshme ; 

4.1.10. Në asnjë rrethanë mos siguroni, nxitni ose lini përdorimin e barnave (përveç 

medikamenteve të përshkruara siç duhet) ose substancave që përmirësojnë 

performancën dhe, në rastin e të miturve, alkoolit dhe/ose duhanit;  

4.1.11. Respektoni sportistëtqë luajnë me ekipe të tjera dhe, në marrëdhëniet me to, mos 

cenoni tema ose veprime që konsiderohen të jenë në sferën e 'stërvitjes', përveç 

rasteve kur së pari të merrni miratimin nga trajnerët që janë përgjegjës për atletët ; 

4.1.12. Të mos përfshihet në një marrëdhënie seksuale me një atlet nën 18 vjeç, ose një 

marrëdhënie intime ose seksuale me një atlet mbi moshën 18 vjeç nëse trajneri 

është në një pozicion pushteti, besimi ose autoriteti mbi atletin ; 
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4.1.13. Të njohë fuqinë e natyrshme në pozicionin e trajnerit dhe të respektojë dhe 

promovojë të drejtat e të gjithë pjesëmarrësve në sport. Kjo realizohet duke 

vendosur dhe ndjekur procedurat për konfidencialitetin (e drejta për privatësi), 

pjesëmarrjen e informuar dhe trajtimin e drejtë dhe të arsyeshëm;  

4.1.14. Vishuni në mënyrë profesionale ; 

4.1.15. Përdorni gjuhë jofyese, duke marrë parasysh audiencën që i drejtoheni. 
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5. KODI I SJELLJES PËR SPORTISTËT 

 

a) Veshja dhe pajisjet joadekuate 

Tenistët janë të detyruar që të paraqiten në takime me veshje të pastër dhe normale sportive. Është e ndaluar 

paraqitja me veshje josportive. 

b) Largimi nga fusha pa leje 

Tenisti nuk mund të largohet nga tereni gjatë kohës së takimit (duke përfshirë edhe nxehjen) pa lejen e 

referit kryesor të takimit apo të referit kryesor të turneut. 

c) Lëshimi i takimit 

Tenisti duhet ta përfundojë takimin e filluar nëse nuk është lënduar në ndërkohë. Në rast të lëndimit ai duhet 

ta informojë gjyqtarin e karriges ose të turneut i cili mund të kërkojë mendimin e mjekut zyrtar. 

d) Vonesa të panevojshme të lojës 

i) Tenistët janë të detyruar të e fillojnë takimin pas vendimit të Mbikëqyrësit, pas nxehjes dhe pa ndonjë 

vonesë të panevojshme ta përfundojnë atë. 

ii) Në mes të pikëve mund të kalojnë më së shumti 25 sekonda, përveç gjatë ndërrimit të anëve. 

iii) Gjatë ndërrimit të anëve prej momentit të përfundimit të poenit të fundit deri në momentin e goditjes së 

shërbimit të parë të gemit tjetër mund të kalojnë më së shumti 90 sekonda. 

v ) Pas përfundimit të setit, fillon pushimi që zgjatë 2 minuta prej momentit të përfundimit të poenit të 

fundit në set deri në momentin e goditjes së topit të pare të setit tjetër. 

v ) Pranuesi i shërbimit duhet ta përcjell tempon e lojës së shërbyesit dhe duhet të jetë i gatshëm në 

momentin kur shërbyesi është i gatshëm të shërbejë. 

vi) Zvarritja e lojës që vjen si pasojë e humbjes së kondicionit trupor, lëndimit apo refuzimit të vazhdimit 

të takimit konsiderohet thyerje e këtyre rregullave. 

vii) Shkelja e parë e këtyre rregullave do të sanksionohet më vërejtje, ndërsa çdo shkelje tjetër me një poen 

dënimi. Por, kur tenisti nuk e vazhdon takimin edhe pas thirrjes së gjyqtarit të karriges, atëherë kjo shkelje 

sanksionohet sipas sistemit të dënimit shkallë-shkallë. 

e) Shprehjet vulgare 

Tenisti nuk mund të përdorë shprehje vulgare në fushë dhe rreth saj. Si shprehje vulgare vlerësohen secila 

fjalë e përdorur që njihet si shprehje vulgare (fjalë e ndytë), që është thënë nga tenisti me zë dhe është 

dëgjuar nga gjyqtari i karriges, ivijave, apo mbledhësit e topave. 

f) Gjestet e pahijshme 

Tenisti nuk duhet të përdorë gjeste të pahijshme në terren dhe rreth tij. Si gjeste tëpahijshme vlerësohen 

secili gjest me duar, reket apo top të cilat konsiderohen si të turpshme. 
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g) Keqpërdorimi i topit 

Tenisti nuk guxon që në mënyrë të dhunshme apo të zemëruar ta godasë topin me reket ose këmbë në fushë 

dhe rreth saj, përveç gjatë qëllimit të justifikuar të fitimit të poenit në lojë. Si keqpërdorim i topit vlerësohet 

secila goditje e qëllimshme e topit përtej rrethojës së fushës, goditje e rrezikshme apo e pamëshirshme e 

topit brenda fushës pa i ditur pasojat. 

h) Keqpërdorimi i reketit apo pajisjeve 

Tenisti nuk guxon që në mënyrë të dhunshme apo të zemëruar ta hedh reketin apo ndonjë pajisje tjetër në 

drejtim të ndonjë objekti tjetër në fushë dhe rreth saj. Si keqpërdorim i reketit apo pajisjeve vlerësohet secila 

goditje e qëllimshme, e rrezikshme apo e pamëshirshme me reket apo me ndonjë pajisje tjetër në drejtim të 

rrjetës, terrenit, karriges së gjyqtarit apo ndonjë objekti tjetër të përhershëm të fushës. 

i) Kërcënimi gojor 

Tenisti nuk guxon që gojarisht ta sulmojë apo ofendojë gjyqtarin, kundërshtarin, shikuesit apo cilindo 

person tjetër në fushë apo rreth saj. Si kërcënim gojor vlerësohet secila thënie e drejtuar ndaj gjyqtarit,  

kundërshtarit, shikuesit apo cilitdo person tjetër që nënkupton pandershmëri, nënçmim, fyerje apo shpifje. 

j) Kërcënimi fizik 

Tenisti nuk guxon që ta kërcënojë gjyqtarin, kundërshtarin, shikuesit apo cilindo person tjetër në fushë apo 

rreth saj. Si kërcenim fizik vlerësohet secila prekje e paautorizuar e gjyqtarit, kundërshtarit, shikuesit apo 

cilitdo person tjetër. 

k) Marrja e këshillave 

Tenisti nuk guxon të merr këshilla gjatë kohës së takimit. Sipas rregullave të tenisit: gjatë takimeve ekipore 

tenisti mund të merr këshilla nga kapiteni i ekipit i cili qëndron në vendin e caktuar gjatë kohës së ndërrimit 

të anëve në fund të gemit, por jo edhe në tie-break. 

Tenisti që e thyen rregullat e lartpërmendura mund të dënohen nga gjyqtari i karriges ose Mbikëqyrësi. 

 

Për dënimet e dhëna për shkelje të rregullave të sjelljes gjatë të gjithë garave zyrtare të Federatës, ndahen 

pikët e dënimeve. Dënimet e shqiptuara në bazë të raportit të Mbikëqyrësit i regjistron Komisari. Pikët e 

dënimeve të cilat jepen për shkeljen e caktuar: 
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Tenisti që i mbledh 10 pikë dënimi suspendohet nga kalendari i garave të Federatës në periudhë prej 3 

muajsh. Komisari e lajmëron tenistin dhe klubin e tij për suspendimin. 

Vendimi është final dhe tenisti nuk ka të drejtë ankese. 

Pikët e dënimit fshihen pas një viti nga dita e përfundimit të turneut në të cilin ka ndodhur 

shkelja 
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6. KODI I SJELLJES PËR GJYQTARËT 

 

6.1. KODI I SJELLJES PËR GJYQTARËT ATP, Grand Slam Tournaments, ITF dhe 

WTA (secila një "Organ drejtues", dhe së bashku "Organet drejtuese"), si anëtare të 

Programit të Përbashkët të Certifikimit kërkojnë një standard të lartë të 

profesionalizmit nga të gjithë gjyqtarët e certifikuar (Kombëtarë dhe medistinktiv të 

Gjelbër, të Bardhë, të Brontë, të Argjendtë dhe të Artë) dhe të gjithë gjyqtarët e tjerë, 

(së bashku, "Gjyqtarët") që angazhohen në turnetë dhe ngjarjet ATP, Grand Slam, 

ITF dhe WTA ("Turnetë e Tenisit"). Të gjithë gjyqtarët janë automatikisht të detyruar 

nga, dhe duhet të veprojnë në përputhje me, këtë Kod të Sjelljes për Gjyqtarët 

("Kodi"). Organet drejtuese do të vazhdojnë të kenë juridiksion mbi një Gjyqtar të 

pensionuar sipas Kodit dhe, siç është e zbatueshme, Rregulloret e Turneve dhe Kodet 

e Sjelljes të ATP, Grand Slam, ITF dhe WTA("Rregullat e Organit Drejtues"), në 

lidhje me çështjet që ndodhin para pensionimit të tij / saj. Ky Kod i lëshuar nga 

Organet drejtuese mund të ndryshohet herë pas herë. 

6.2. Standardet e kërkuara, nëse nuk përcaktohet ndryshe, standardet e kërkuara në vijim 

do të zbatohen në çdo kohë, përderisa një gjyqtar është, ose arsyeshëm konsiderohet 

të jetë, duke vepruar në cilësinë e tij / saj si gjyqtar i certifikuar, e që përfshinë, por 

nuk kufizohet:  

 

6.2.1.  Brenda zonave të vendngjarjes së një Turneu të Tenisit (që përfshinë çdo 

vendngjarje ose lokacion që lidhet me Turneun e Tenisit);  

6.2.2. Kur bie në konkakt me lojtarët, gjyqtarët, punonjësit e turneut, shikuesit ose 

punonjësit e Organit drejtues në lidhje me një Turne të Tenisit, pavarësisht nëse 

kjo ndodh në vendngjarje ose gjatë periudhës të atij Turneu të Tenisit;  

6.2.3. Kur kryen çfarëdo detyre të përcaktuar në Rregullat e Tenisit, Rregullat e Organit 

Drejtues ose Detyrat dhe Procedurat për Gjyqtarët; dhe  

6.2.4. Kur angazhohet nga një Organ drejtues, një turne ose ngjarje të ndërlidhur për të 

ofruar shërbime ad-hok siç është dhënia e trajnimit, ndihma për administrimin e 

gjyqtarëve, dhe çdo detyrë tjetër gjykimi. 

 

6.3.  Gjyqtarët duhet të jenë në gjendje të kënaqshme fizike për t'u mundësuar atyre t’i 

kryejnë detyrat e tyre.  

6.4.Gjyqtarët duhet të kenë të pamur 20-20, natyrale ose të korrigjuar, dhe dëgjim 

normal. Për më tepër, Gjyqtarët Ndërkombëtarë të Karrigës (Bronz, Argjend dhe Ar) 

duhet të paraqesin formularin e kryerjes së testit të syve tek “ITF Officiating”çdo vit, 

ndërkaq të gjithë gjyqtarët e tjerë të certifikuar duhet të paraqesin formularin e 

kryerjes së testit të syve tek “ITF Officiating”çdo tre vjet.  

6.5.Gjyqtarët duhet të jenë në kohë për të gjitha ndeshjet të cilat iu janë caktuar 
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6.6.Gjyqtarët duhet t’i kuptojnë, t’i nderojnë dhe t’i jetësojnë Rregullat e Tenisit, Detyrat 

dhe Procedurat e Gjyqtarëve, të gjitha Rregullat e Organit Drejtues për Turnetë e 

Tenisit në të cilat ata janë të angazhuar; Programin Anti-korrupsion të Tenisit, dhe të 

gjitha politikat e tjera të zbatueshme për gjyqtarët që mund të paraqiten herë pas herë 

(duke përfshirë, por pa u kufizuar, në Ndalimin e telefonit celular / Politikën për Orët 

e Mençura).  

6.7.Gjyqtarët duhet të sillen me respekt ndaj gjyqtarëve të tjerë, punonjësve të turneut, 

shikuesve, lojtarëve, ndihmësve të lojtarëve dhe çdo personi tjetër që lidhet me çdo 

Turne të Tenisit. 

6.8.6. Gjyqtarët duhet të mbajnë një nivel të lartë të higjienës personale dhe duhet të 

mbajnë një pamje profesionale në çdo kohë.  

6.9.Gjyqtarët nuk duhet të pinë alkool, ose të përdorin marihuanë (përfshirë marihuanën 

mjekësore), ose ndonjë substancë tjetër, që mund të dëmtojë gjykimin e një personi, 

në 12 orë para çdo ndeshje të cilën ata e gjykojnë, si dhe në çdo kohë sa janë duke 

vepruar në cilësinë e tyre si gjyqtarë.  

6.10. Gjyqtarët në çdo kohë duhet ta ruajnë paanshmërinë e plotë në raport me të gjithë 

tenistët dhe ndihmësit e tyre, dhe duhet të shmangin çdo konflikt real ose të 

perceptuar të interesit. Në mënyrë të veçantë, gjyqtarët nuk duhet të:  

6.10.1.  Gjykojnë në asnjë ndeshje në të cilën kanë një konflikt real ose të perceptuar të 

interesit; ose  

6.10.2. Socializohen ose të bëhen intim me lojtarët, ose të hyjnë në marrëdhënie (biznesi, 

personale ose tjetër), ose të ndërmarrin ndonjë veprim - brenda ose jashtë fushës - 

që mund të vë në dyshim paanshmërinë e tyre si një gjyqtar. Për shmangien e 

dyshimit dhe pavarësisht nga ato që u thanë më lart, gjyqtarët mund të marrin 

pjesë në ngjarje shoqërore në të cilat lojtarët janë të pranishëm, dhe mund të 

qëndrojnë në të njëjtat hotele si lojtarët, por nuk do të ndajnë dhomën e hotelit me 

asnjë lojtar të cilësdo moshë. Gjyqtarët duhet të deklarojnë të gjitha konfliktet e 

perceptuara ose reale të interesit me “ITF Officiating”, që administron Programin 

e Përbashkët të Certifikimit në emër të të gjithë anëtarëve të Programit të 

Përbashkët të Certifikimit. 

 

6.11.  Shënim: Shembuj të konfliktit të interesit përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në 

të qenit një: tenist profesionist; mik, person i afërm ose ndihmës i një tenisti; Trainer 

Kombëtar i Tenisit; Kapiten i Ekipit Kombëtar të Tenisit; Drejtor ose organizator i 

turneut; ose punonjës, konsulent, kontraktues ose partner / bashkëpunëtor biznesi për 

një kompani që ka një interes komercial në tenis.  

6.12. Gjyqtarët nuk duhet, në asnjë kohë, të diskutojnë thirrjet ose vendimet e bëra, nga 

vetë ata ose nga gjyqtarët e tjerë, me askënd përveç se me vetë ata gjyqtarë, 

mbikëqyrësin / gjyqtarin kryesor, Njësinë për Integritet të Tenisit, ose zyrtarin e 

Organit Drejtues përgjegjës për ndarje të drejtësisë.  

6.13. Gjyqtarët do të respektojnë, në çdo kohë, ligjet penale në fuqi në të gjitha 

juridiksionet. Për shmangien e dyshimit, dhe pa u kufizuar me të sipërthënat, ky 
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detyrim shkelet nëse një gjyqtar dënohet për, deklarohet i fajshëm për, ose nuk e 

konteston, një akuzë penale a aktakuzë, për çfarëdo shkelje në cilindo juridiksion.  

6.14. Gjyqtarët në çdo kohë janë të detyruar dhe duhet të jenë të vetëdijshëm për 

detyrimet e tyre që dalin nga Programi Kundëi-Korrupcion i Tenisit, i cili përfshin 

vijimin on-line të Programit për Mbrojtjen e Integritetit të Tenisit, dhe raportimin e 

çdo qasje korruptive tek Njësia për Integritet të Tenisit. Gjyqtarët nuk do të 

punësohen, ose ndryshe të shoqërohen ose të angazhohen, nga një kompani që pranon 

baste për turnetë profesionalë të tenisit.  

6.15. Gjyqtarët nuk duhet t’iu flasin shikuesve, ose të bisedojnë me ta, përderisa janë 

duke gjykuar një ndeshje, përveç siç është e nevojshme gjatë kursit të zakonshëm të 

gjykimit të një ndeshje.  

6.16. Gjyqtarët nuk duhet, në asnjë kohë, të marrin pjesë në asnjë intervistë në media, 

ose takime me gazetarët, nga të cilat deklaratat e tyre në lidhje me ndarjen e drejtësisë 

në tenis mund të shtypen, transmetohen, postohen në mediat sociale, ose ndryshe 

përhapen publikisht, pa miratimin e Mbikëqyrësit / gjyqtarit kryesor.  

6.17. Gjyqtarët nuk duhet, në asnjë kohë, të japin, të bëjnë, autorizojnë ose përkrahin 

komentet publike, përfshirë postimin e çfarëdo gjëje në ndonjë kanal të medieve 

sociale, e cila sulmon ose përçmon një turne, lojtar, gjyqtarët e tjerë ose Organ 

Drejtues, dhe të cilën gjyqtari e di, ose arsyeshëm do të duhej ta dinte, se do ta 

dëmtojë reputacionin ose interesat më të mira financiare, të turneut të tenisit, lojtarit, 

gjyqtarëve të tjerë ose Organit Drejtues, siç është e aplikueshme. Pa cënuar dispozitat 

e tjera të këtij Kodi, shprehja e përgjegjshme dhe e matur e mendimit legjitim, nuk do 

të përbëjë shkelje të kësaj dispozite. 

6.18. Gjyqtarët, në asnjë kohë, nuk do të bëjnë sjellje të padrejtë, joprofesionale, 

diskriminuese, kriminale ose joetike, duke përfshirë, por pa u kufizuar në përpjekjet 

për t’i lënduar, ose ndërhyrë me dashje tek gjyqtarët tjerë, lojtarët, punonjësit e 

turneut, ndihmësit e lojtarëve dhe shikuesit, si dhe sjellje të shkujdesshme ose 

moskokëçarëse, që ka gjasa të shkaktojë një lëndim ose ndërhyrje të tillë. Të gjithë 

gjyqtarët, gjithashtu,me sjelljen e tyre, duhet të japin një shembull të mirë për 

gjyqtarët e tjerë. Gjyqtarët, në asnjë kohë, nuk do të bëjnë sjellje abuzive, qoftë ato 

fizike ose gojore, as të përdorin sjellje apo gjuhë kërcënuese, drejtuar gjyqtarëve të 

tjerë, lojtarëve, ndihmësve të lojtarëve, punonjësve të turneut, shikuesve ose 

anëtarëve të shtypit / medias.  

6.19. Gjyqtarët, në asnjë kohë, nuk duhet të keqpërdorin pozitën e tyre të autoritetit ose 

kontrollit, dhe nuk duhet të dëmtojnë, të rrezikojnë, ose të përpiqen ndryshe të 

dëmtojnë ose rrezikojnë, mirëqenien psikologjike, fizike ose emocionale të gjyqtarëve 

të tjerë, lojtarëve, punonjësve të turneut, ose ndihmësve të lojtarëve. 18. Nuk do të 

tolerohen avancimet seksuale, ngacmimet apo abuzimi seksual, të çfarëdo lloji, ndaj 

gjyqtarëve të tjerë, lojtarëve, ndihmësve të lojtarëve, punonjësve të turneut, shikuesve 

ose anëtarëve të shtypit / medias.  

6.20. Gjyqtarët duhet t’i bëjnë të gjitha kërkesat, lidhur me turneun, te Mbikëqyrësi / 

Gjyqtari kryesor ose Shefi i Gjyqtarëve.  
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6.21. Gjyqtarët duhet të zotohen të punojnë në një turne derisa të lirohen nga 

Mbikëqyrësi / Gjyqtari kryesor. Nëse një gjyqtare ka pranuar detyrën për të gjykuar 

në një turne, ai / ajo nuk do të tërhiqet nga ajo detyrë para se të lirohet nga 

Mbikëqyrësi / Gjyqtari Kryesor, ose delegati përgjegjës për ndarje të drejtësisë i 

Organit Drejtues.  

6.22. Të gjithë gjyqtarët kanë detyrim të vazhdueshëm për të shpalosur tek Programi i 

Përbashkët i Certifikimit, çdo shkelje faktike, të dyshuar ose të pretenduar të Kodit, 

për të cilën ata janë në dijeni, qoftë ajo shkelje e tyre ose e një gjyqtari tjetër. 

Dështimi për të raportuar përbën shkelje të Kodit.  

6.23. Gjyqtarët duhet të veprojnë me ndershmëri në çdo kohë kur gjykojnë, dhe në të 

gjitha marrëdhëniet e tyre me Organin Drejtues, Njësinë për Integritet të Tenisit dhe 

gjyqtarët tjerë. Gjyqtarët duhet të bashkëpunojnë plotësisht me çdo hetim të bazuar 

mbi këtë Kod, Rregulla të Organit Drejtues për turnetë në të cilat ata gjykojnë, 

Programin Kundër - Doping të Tenisit dhe Programin Kundër - Korrupsion të Tenisit. 

Tutje, gjyqtarët nuk duhet:  

6.23.1. të japin informacione të pasakta,  

6.23.2. të lënë anash çfarëdo informacioni përkatës që kërkohet, ose  

6.23.3. qëllimisht të mashtrojnë ose të përpiqen të mashtrojnë organete tilla, zyrtarët e 

tyre ose gjyqtarët e tjerë.  

6.24. Hetimi i shkeljeve të pretenduara 

6.24.1. Shkeljet e pretenduara të këtij Kodi që ndodhin në vendngjarjen e një Turneu të 

Tenisit, duhet të raportohen menjëherë tek Delegati përkatës për ndarje të 

drejtësisë. Mbikëqyrësi / Gjyqtari kryesor në vendngjarje është përgjegjës për të 

përcaktuar nëse gjyqtari (ët), subjekt i shkeljes së pretenduar, do të pezullohet ose 

shkarkohet nga ajo ngjarje (por nuk do të ketë fuqinë për të pezulluar ose 

shkarkuar nga ndonjë ngjarje tjetër, përveç nëse udhëzohet kështu nga Delegati 

për ndarje të drejtësisë, pas vendosjes së një pezullimi të përkohshëm  

6.24.2. Shkeljet e pretenduara, që ndodhin në kohë të tjera, duhet të raportohen me 

shkrim pranë “ITF Officiating”. 
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7. KODI I SJELLJES PËR PRINDËR 

 

6.1. Rregullat e Përgjithshme 

6.1.1. Detyrimet e prindërve, trenerave dhe përcjellësve të tjerë të tenistëve.  

Me nënshkrimin e këtij Kodi të sjelljes të prindi detyrohet që: 

7.1.1.1. Merr përsipër përgjegjësinë e sjelljes së trajnerit dhe të të gjithë personave tjerë 

që e përcjellin tenistin gjatë kohës sa zgjat turneu i tenisit.  

7.1.1.2. Nuk do të përdor fjalë të papërshtatëshme ndaj fëmiut të tij, tenistëve tjerë, 

personave zyrtar, organizatorit si dhe ndaj përcjellësve të tjerë dhe spektatorëve. 

7.1.1.3.Nuk do të e abuzoj fizikisht fëmiun e tij para, gjatë kohës sa zgjat turneu në 

klubin organizator dhe në afërsi të vendit ku mbahet turneu.  

7.1.1.4.Nuk do të i jep këshilla fëmiut të tij gjatë kohës sa zgjat takimi i tenisit. 

7.1.1.5.Në asnjë mënyrë tjetër nuk do të e kërcnoj punën e të gjithëve që merren me 

organizimin e turneut.  

Thyerja e Kodit të Sjelljes 

7.1.2. Secila thyerje e Kodit të Sjelles do të thotë largim të menjëhershëm të kryesit të 

veprës nga klubi organziator deri në fund të turneut dhe hapja e procedurës 

disciplinore. 

Nënshkrimi i Kodit të Sjelljes  

7.1.3. Prindi është i detyruar të e nënshkruaj këtë Kod të Sjellje 
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8. KODI I SJELLJES 

PËR UDHËTIMET ZYRTARE 

 

8.1. Ky kod vendos parimet elementare të etikës dhe rregullat e sjelljes të cilat duhet të 

zbatohen nga të gjithë anëtarët që përfaqësojnë Federatën e Tenisit të Kosovës në 

udhëtimet zyrtare të saja. 

8.2.Rregullat e kodit të sjellës dhe etikës janë të përcaktuara dhe në harmoni me 

Rregulloren 2019-03 për Financa, Procedura dhe Rregulla. 

8.3.Shkelja e parimeve bazë të këtij Kodi mund të rezultojnë me veprime disiplinore dhe 

ndëshkuese, të cilat mund të përcaktohen nga bordi i FTK-së. 

8.4.Çdo zyrtar fizik i/e cila përfaqëson Federatën rrjedhimisht shtetin e Kosovës në një 

udhëtim zyrtar duhet të: 

8.4.1. Të ketë parasysh se në udhëtim zyrtar NUK është person privat; 

8.4.2. Të tregojë sjellje të hijshme dhe profesionale gjatë gjithë kohës, duke përfaqësuar 

kështu me dinjitet shtetin dhe Federatën; 

8.4.3. Të vesh uniformën / emblemat e Federatës apo shtetit nëse i janë dhënë, apo 

veshje formale nëse e njëjta kërkohet nga nikoqiri. 

8.4.4. Pronësia e fotove dhe materialeve të tjera të siguruara gjatë udhëtimit zyrtar janë 

prone e FTK-së dhe ekskluziviteti i lajmit dhe fotove nga ngjarja DUHET t’i 

takojë fillimisht Federatës dhe jo profileve personale në rrjetet sociale. 

8.4.5. Tenisti reprezentues ka përgjegjësi shtesë për t’u siguruar se i përmbahet 

rregullave antidoping të WADA, dhe mund t’i nënshtrohet testimit në çdo kohë 

nga zyrtarët e Federatës.  

8.4.6. Nënshkrimi i këtij kodi nënkupton se personi ka pranuar dokumentin “Kodi i 

Sjellës” dhe si i tillë duhet ta respektojë atë në tërësi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:federation@tenniskosova.com


RREGULLORJA PËR KODIN ETIK 

FTK | House of Sports, Rr. “Agim Ramadani” No 253, 10000 Prishtina, Kosovo | E: federation@tenniskosova.com 

  

20 
 

 

 

9. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 

9.1. Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë pas miratimit nga Bordi i Federatës së Tenisit 

të Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyetar i FTK-së 
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