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WSPÓŁPRACA ZESPOŁU        

SĘDZIOWSKIEGO 



WSPÓŁPRACA PRZED ZAWODAMI 

 Sprawdzenie obsady w internecie na stronie 

futsalowcy.pl oraz w systemie extranet 

 Kontakt telefoniczny sędziów 

 Przygotowanie niezbędnych dokumentów 

 Dobranie strojów, w jakich będziemy 

sędziowali itp. 

 



WSPÓŁPRACA PRZED ZAWODAMI 

 Przybycie na zawody 70 - 90 minut przed meczem, 

poinformowanie kierowników o godzinie i miejscu 

odprawy (nie zawsze musi być to szatnia sędziowska). 

 Wstępne sprawdzenie boiska i jego bezpośredniego 

otoczenia. 

 Uczestnicy odprawy : sędziowie, obserwator, delegat i 

kierownicy drużyn, opcjonalnie spiker i przedstawiciel 

TV - ubiór oficjalny 



ODPRAWA PRZEDMECZOWA 

 Przedstawienie zespołu sędziowskiego, obserwatora oraz 

delegata. 

 Sędzia 1 liderem odprawy, pozostali członkowie zespołu 

sędziowskiego wspomagają i doprecyzowują kwestie 

związane z meczem. Obserwator i delegat z głosem 

doradczym. 

 Sprawdzenie kolorów strojów zawodników oraz bramkarzy 

(koszulki, spodenki, getry, bramkarze lotni, znaczniki), 

sędzia 3 lub czasowy dokonuje zapisu kolorystyki strojów. 



ODPRAWA PRZEDMECZOWA 

 Przekazanie kierownikowi drużyny gospodarzy uwag  

dotyczących stanu boiska oraz jego bezpośredniego 

otoczenia. 

 Omówienie kwestii dostępności noszy, sprawności zegara 

i tablicy oraz serwisu parkietu. 

 Określenie współpracy z opieką medyczną (dostępność 

także dla drużyny gości). 

 Krótka i zwięzła informacja o zasadach zachowania się w 

strefach technicznych. 



ODPRAWA PRZEDMECZOWA 

 Określenie miejsca rozgrzewki w trakcie meczu oraz ilości 

osób w niej uczestniczących. 

 Omówienie kwestii bezpieczeństwa uczestników zawodów 

oraz sędziów, przejście z szatni na boisko, zejście po 

zakończonych zawodach. 

 Dostarczenie piłek meczowych. 

 Omówienie z kierownikiem gospodarzy kwestii 

wypełnienia elektronicznego protokołu zawodów EPM. 



ODPRAWA PRZEDMECZOWA 

 Określenie końca czasu trwania rozgrzewki drużyn przed 

meczem (syrena np. za 10 oraz opcjonalnie omówienie 

współpracy z TV). 

 Wyznaczenie miejsca i czasu stawiennictwa się przed 

zawodami dla obu drużyn. 

 Pytania i sugestie kierowników drużyn, obserwatora lub 

delegata. 

 Przekazanie wizytówek oraz podziękowanie za udział w 

odprawie. 



OMÓWIENIE WSPÓŁPRACY PRZED 
ZAWODAMI 

Przypomina się sędziom o zaletach i potrzebie szczegółowego 
omówienia współpracy przed meczem w zakresie:  

  obowiązków,  

  roli, 

  odpowiedzialności każdego z nich. 

 

Sędziowie powinni przygotować drugiego sędziego, 
sędziego czasowego oraz technicznego do pełnej 
współpracy podczas zawodów dając jednoznaczne i 
szczegółowe wskazówki nawet wówczas, gdy prowadzili 
już razem wiele meczów. 

 

 

 



WSPÓŁPRACA W TRAKCIE 
ZAWODÓW 

Właściwa współpraca zespołu sędziowskiego 

jest często kluczem do podejmowania dobrych 

decyzji . 
 

 



USTAWIENIE PODCZAS ZAWODÓW: 
                                                                                            

                                                                                         Rozpoczęcie zawodów 

 



USTAWIENIE PODCZAS ZAWODÓW: 
                                                                                            

                                                                                                     Rzut od bramki 

 



USTAWIENIE PODCZAS ZAWODÓW: 
                                                                                            

                                                                                                                       Rzut rożny 

 



USTAWIENIE PODCZAS ZAWODÓW: 
                                                                                            

                                                                                                                      Rzut wolny 

 



USTAWIENIE PODCZAS ZAWODÓW: 
                                                                                            

                                                                                                                      Rzut karny 

 



USTAWIENIE PODCZAS ZAWODÓW: 
                                                                                            

                                                                                      Rzut karny przedłużony 

 



USTAWIENIE PODCZAS ZAWODÓW: 
                                                                                            

                                                                                      Rzut  wolny bezpośredni  
                                           (szósty i kolejny faul jednej z drużyn) 

 

 



USTAWIENIE PODCZAS ZAWODÓW: 
                                                                                            

                                                                                                            Rzut  z autu 

 

 



USTAWIENIE PODCZAS ZAWODÓW: 
                                                                                            

  Podczas trwania zawodów ustawienie S1 oraz S2 powinno wyglądać w ten 

sposób, aby zawodniczy oraz piłka znajdowała się pomiędzy nimi. 

Najczęstszym błędem popełnianym przez sędziów przy zmianie zajmowanej 

pozycji – tzw. wahadło, jest brak kontroli goal line oraz zawodników, którzy 

znajdują się poza zasięgiem gry. 

 

Poniżej kilka przykładów. 

 

 



WSPÓŁPRACA W TRAKCIE PRZEWINIEŃ 

1. Ważną kwestią do ustalenia przed meczem 

jest postępowanie zespołu sędziowskiego 

po odgwizdaniu przewinienia, udzieleniu 

reprymendy, napomnienia, wykluczenia 

oraz pokazanie swoich decyzji do stolika 

sędziowskiego. Każdy z członków zespołu 

sędziowskiego musi zdawać sobie sprawę 

z tego, że jego decyzje wpływają na 

wizerunek całego zespołu. 

                                                                                       

 

 



WSPÓŁPRACA W TRAKCIE PRZEWINIEŃ 

2. REPRYMENDA 

REPRYMENDA POWINNA BYĆ UDZIELANA PRZEZ JEDNEGO SĘDZIEGO, BYĆ 

WIDOCZNA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW MECZU JAK I KIBICÓW. DRUGI 

SĘDZIA W TYM CZASIE KONTROLUJE POZOSTAŁĄ CZEŚĆ BOISKA I 

ZAWODNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W MECZU. 

3. UDZIELANIE NAPOMNIEŃ, WYKLUCZEŃ  

WAŻNE, ABY PODZIELIĆ SIĘ OBOWIĄZKAMI PODCZAS                        

UDZIELANIA KAR. W PRZYPADKACH ODGWIZDANIA                      

PRZEWINIENIA I UDZIELANIA NAPOMNIENIA PRZEZ                            

SĘDZIEGO DRUGIEGO, SĘDZIA PIERWSZY MA W TYM                        

MOMENCIE CZAS NA POKAZANIA DO STOLIKA NUMERU                    

ZAWODNIKA NAPOMNIANEGO. 

                                                                                       

 

 



WSPÓŁPRACA W TRAKCIE PRZEWINIEŃ 

Często jednak zawodzi współpraca sędziów (mimo, że 

mamy już prawie na każdym meczu zestawy) i łatwiej 

nam jest porozumiewać się na boisku, podpowiadając 

sobie.  

 

4. PRZYWILEJ KORZYŚCI 

Podobne postępowanie, zespół sędziowski może założyć 

podczas pokazania do stolika przywileju korzyści. Sędzia 

pierwszy ma bliżej stolik sędziego czasowego i to on, po 

przedmeczowych uzgodnieniach powinen się tym zająć.  



WSPÓŁPRACA W TRAKCIE PRZEWINIEŃ 

Nie zawsze jednak sędzia który, dyktuje przewinienie udziela napomnienia 

dlatego cały zespół sędziowski powinien być czujny i skoncentrowany na 

prowadzeniu zawodów. 

DZIEJE SIĘ TAK NP: 

  zawodnik schodzi do zmiany 

  zawodnik przemieszcza się w inny obszar pola gry 



WSPÓŁPRACA W TRAKCIE PRZEWINIEŃ 

OBOWIĄZEK IDENTYFIKACJI I ODNOTOWANIA UKARANEGO ZAWODNIKA 

SPOCZYWA NA WSZYSTKICH CZŁONKACH ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO  !!! 

 

Sędzia musi wskazać numer napomnianego zawodnika sędziemu czasowemu 



SYTUACJE KRYTYCZNE 

Czwórka sędziowska powinna być 

„zespołem” doskonale zorganizowanym i 

ciągle doskonalącym metody 

współdziałania.  



PRZYGOTOWAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE : 


