
                ARKUSZ  OBSERWACJI  S�DZIEGO PRÓBNEGO 
 

S�dzia próbny:  
Data zawodów:  

Zawody:  
Klasa rozgrywkowa:  

 
 OCENA - KLUCZ:    3  – dobrze; prawidłowo,   
                 2  –  satysfakcjonuj�co, na danym poziomie,  

 1  –  potrzeba przemy�le� i wła�ciwej analizy niedoci�gni��, 
 0  –  �le, konieczna radykalna poprawa.  

1. WYGL�D 
 

a) Przybycie na zawody  

b) Wej�cie na pole gry  

c) Zachowanie s�dziego przed, w trakcie i po meczu  
 

2. OSOBOWO�� S�DZIEGO 
 

a) Podkre�lenie silnych stron s�dziego (wymieni�)  

b) Elementy nad którymi s�dzia musi popracowa�  

c) Jak daje sobie rad� w trudnych momentach  
 

3. SYGNAŁY 
 

a) U�ycie gwizdka (tonacja ci��aru przewinienia)  
b) U�ycie sygnałów okre�lonych przepisami (stosowna gestykulacja )  
c) Sygnalizacja rzutu wolnego po�redniego i bezpo�redniego  
d) Wyrazisto�� sygnałów  

 
4. PRZERWY W GRZE 

 

a) Szybko�� i prawidłowo�� podejmowania decyzji  
b) Wznawianie gry (prawidłowo��)  
c) Kontrola czasu gry (sygnalizowanie doliczonego czasu)  
d) Odmierzanie odległo�ci 9,15 m  

 
5. PORUSZANIE SI� 

 

a) Mo�liwo�ci poruszania si�, ruchliwo��, przyspieszenia, bieg tyłem  
b) W jaki sposób porusza si� na obszarze całego boiska  
c) Kontakt wzrokowy z zawodnikami, asystentami  
d) Utrzymywanie tempa przez całe zawody (kondycja)  

 
6. USTAWIANIE SI� NA POLU GRY 

 

a) Przewidywanie rozwoju wydarze�  
b) �cie�ki kontrolowania pola gry  
c) Rzuty od bramki  
d) Rzuty karne  
e) Rzuty wolne  
f) Wrzuty  
g) Rzuty z rogu  



7. KORZY�� 
 

a) Stosowanie korzy�ci i gestykulacja  
b) Komunikowanie si� przy stosowaniu korzy�ci  
c) Stosowanie korzy�ci przy grze niedozwolonej i spalonym  

 
8. WSPÓŁPRACA Z S�DZIAMI ASYSTENTAMI (JE�LI BYLI) 

 

a) Omawianie współpracy  
b) Uznawanie sygnalizacji asystentów  
c) Zarz�dzanie asystentami  

d) Pomoc asystentów w grze niedozwolonej i egzekwowaniu odległo�ci 9,15m przy rzucie 
wolnym  

 
9. STOSOWANIE PRZEPISÓW GRY 

 

a) Przewinienia karne  
b) Przewinienia techniczne  
c) Konsekwentno�� podejmowania decyzji (osobowo�� s�dziego)  
d) Zdecydowanie, odwaga  

 
10. KONTROLA DYSCYPLINARNA 

 

a) Koncentracja  
b) Podej�cie do zawodników  
c) Wykazanie inicjatywy  
d) Ogólny autorytet  

 
11. NIEWŁA�CIWE POST�POWANIE S�DZIEGO PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI 

 

a) Stosowno�� reakcji s�dziego  
b) Procedura w celu eliminowania bł�dów  

 
12. DODATKOWE RADY LUB KOMENTARZE I PODSUMOWANIE DOKONA� S�DZIEGO 

(WNIOSKI I ZALECENIA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGÓLNIE POSTAW� S�DZIEGO UWA�AM ZA: 

 

Doskonałe  Bardzo dobre  Dobre  Wystarczaj�ce  Niezadowalaj�ce  

 
 

Data: .............................                                                     ................................................. 
                                                                                                    Podpis obserwatora (mentora) 



 

 


