Bądź lepszym sędzią (Range Officerem)
Chociaż poniższe nie wyczerpuje całości zagadnienia, mamy nadzieję dać
Ci kilka wskazówek:
1.

Zawsze miej jednoznaczny, pisemny opis toru ( briefing
zatwierdzony przez RM) i słowo w słowo przeczytaj go każdemu
squadowi, choć wierzymy, że mógłbyś być w stanie recytować go
z pamięci. Zadbaj także o to by jego kopia była wywieszona przy
wejściu na tor, aby zawodnicy mogli go przeczytać sami. To jest
także informacja dla widzów.

2.

Nigdy, podczas dawania briefingu lub wydawania poleceń na torze
nie żuj gumy i nie pal papierosów.

3.

Jeżeli zawodnik chce zadać ci pytanie na temat toru, przed
odpowiedzią, poproś go aby zaczekał na zebranie całego squadu
i twoich kolegów RO. W ten sposób, każdy usłyszy to samo pytanie
i tą samą odpowiedź. Jeśli sądzisz, że pytania i odpowiedzi mogłyby
wpłynąć na sposób postępowania, procedury, oceny i (lub)
stosowanie kar na torze, wezwij Sędziego Głównego (RM) i poradź
się go przed podaniem odpowiedzi.

4.

Bądź spokojny i opanowany. Bardzo spokojny. Jeżeli zawodnik ma
zły dzień, może się to nasilić i może on nie być tak miły jak ty
chciałbyś być dla niego. Jednakże, ponieważ jesteś również
strzelcem, postaw się w jego sytuacji i postaraj zrozumieć.

5.

Kiedy wyniknie problem z zastosowaniem przepisów, nie cytuj ich
z pamięci. Należy zawsze mieć kopię przepisów ze sobą i zajrzeć do
niej przed odpowiedzią, a następnie pokazać zawodnikowi
obowiązujące zasady. I nie próbuj kiedykolwiek przeginać.
Jeśli masz wątpliwości, wezwij Sędziego Głównego (RM) i poradź się
go przed odpowiedzią.

6.

Jeśli musisz zdyskwalifikować (DQ) zawodnika, przeproś go. Tak,
przeproś go, nawet jeśli to jego działanie spowodowało DQ. Ty
naprawdę nie lubisz dyskwalifikowania zawodników, po prostu
robisz swoją robotę, ale nie mniej to sprawia, że masz poczucie
winy kiedy wysyłasz go „do szatni”.

7.

Jeżeli zawodnik jest wytrącony z równowagi z powodu DQ, ty bądź
opanowany. Spokojnie podaj mu swoje powody i uprzejmie zaoferuj
poproszenie o pomoc wyższych rangą sędziów. Zawodnik nie będzie
miał pretensji do ciebie - to on znienawidzi DQ a zgodnie z
zasadami, ma prawo do odwołania się. I, pamiętaj, to nie jest nic
osobistego.

8.

Bądź wrażliwy na zachowanie się zawodnika. Niektórzy ludzie
potrzebują nieco więcej czasu, aby osiągnąć fazę "Zen" gdy stają
na starcie, podczas gdy inni mogą być nerwowi jak diabli. Staraj się
odczytać znaki i zareagować odpowiednio.

9.

Przyjazne żartowanie ze squadem pomaga zrelaksować się, ale gdy
zawodnik staje na starcie, to do roboty. Podawaj komendy pełnym
głosem i skup się w 100% na zawodniku stojącym na stanowisku.

10.

Podczas oceny, gdy zawodnik kwestionuje twoją punktację nie
ignoruj go - różnica między Alpha i Charlie może oznaczać różnicę
między 1 i 2 miejscem. Weź do ręki kalibromierz i poświęć trochę
czasu na dokładne sprawdzenie zakwestionowanej przestrzeliny, ale
oceniaj to tylko tak jak rzeczywiście to widzisz. Nigdy nie dawaj
ochoczo punktów za trafienia na podstawie "prawa korzyści", jeśli
startuje więcej niż jeden zawodnik.

11.

Po zakończeniu oceny, zostań przy tarczach i bądź ostatnią osobą,
która wraca na pozycję startową . W ten sposób możesz upewnić
się, że na torze jest pusto zanim wystartujesz kolejnego zawodnika.

12.

Przed każdymi zawodami przeczytaj sobie Range Officer's Creed.
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