
 

 

 

Sędziowie szczebla centralnego futsalu  
Obserwatorzy szczebla centralnego futsalu 

Kolegium Sędziów PZPN  
 

 

         Mając na uwadze stan epidemii na terytorium RP wprowadzam w życie zasady i 
ograniczenia pozwalające na zabezpieczenie uczestników współzawodnictwa sportowego przed 
ewentualnym przenoszeniem zakażeń. Sędziowie mają obowiązek stosować się do nich w 
ramach uczestnictwa w zawodach ligowych, pucharowych, sparingowych i wszelkich innych 
formach aktywności, w których występują jako sędziowie futsalu szczebla centralnego. Poniższe 
zalecenia zostały przygotowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego 
tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, dnia, 19 czerwca 2020 roku oraz 
25 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U z 2020 r. poz. 964 oraz poz. 1031 ; Dz. U z 2020 r. poz. 
1066). 
 
 

ZASADY I OGRANICZENIA  
 

Sędziowie i obserwatorzy powinni do minimum ograniczyć korzystanie z szatni, 
pomieszczeń odnowy biologicznej, pryszniców, przestrzeni wspólnych z innymi osobami 
stosując zasady prewencyjne poprzez: 

• stosowanie maseczek zakrywający usta i nos;  

• dezynfekowanie rąk przy wejściu i opuszczaniu pomieszczeń przestrzeni wspólnej, w 
których się przebywa; 

• zachowanie dystansu 1,5 metra od innych użytkowników pomieszczenia; 

• zasłanianie ust przy kaszlu lub kichaniu;  

• minimalizację kontaktu fizycznego z osobami na terenie obiektu: oficjelami, zawodnikami, 
kibicami. 
 

Organizacja zawodów:  
 Sędziowie i obserwatorzy przy wejściu do obiektu sportowego mają obowiązek 
zdezynfekować ręce. Podczas pobytu na obiekcie zobowiązani są poddawać się wszelkim 
wymogom organizacyjnym i procedurom kontrolnym zastosowanym przez organizatora np. pomiar 
temperatury, ankieta epidemiologiczna itp. W czasie pobytu sędziowie i obserwatorzy zobowiązani 
są do przestrzegania wszelkich obowiązujących zaleceń epidemiologicznych MZ i GIS 

 Szatnie są potencjalnym obszarem ryzyka, więc sędziowie mają absolutny zakaz 
wchodzenia, odwiedzania szatni przeznaczonych dla zawodników oraz innych pomieszczeń niż 
szatnia sędziowska oraz pola gry i drogi prowadzącej do niego. Zaleca się, aby sędziowie pojawiali 
się na obiekcie przebrani w stroje sportowe (dresy), a po zawodach – tak szybko jak to możliwe – 
udawali się do domu unikając zgromadzeń na terenie obiektu. Obserwatorzy powinni ograniczyć 
kontakt z zespołem sędziowskim oraz innymi uczestnikami zawodów do niezbędnego minimum, 
zaleca się brak bezpośredniego kontaktu zarówno przed zawodami oraz po ich zakończeniu. 

Do szatni sędziowskiej mają zakaz wstępu wszystkie osoby nie będące członkami zespołu 
sędziowskiego. Odprawa z kierownikami drużyn, przekazywanie dokumentów, ewentualne 
dodatkowe ustalenia z zespołami mogą odbywać się wyłącznie na wolnej przestrzeni z 
zachowaniem dystansu 1,5 metra od siebie. W odprawie z kierownikami uczestniczy wyłącznie 
sędzia, któremu zaleca się przygotowanie na kartce przed zawodami zaleceń i dyspozycji dla 
kierowników i przekazanie ich wraz z możliwie krótkim instruktażem ustnym. Zaleca się, aby 
sędziowie korzystali wyłącznie z toalet przeznaczonych wyłącznie do ich dyspozycji. Zaleca się, 



aby przedmeczowy kontakt z obserwatorem (delegatem) odbywał się poza szatnią sędziowską – 
na otwartej przestrzeni.  

 

 

Rozgrzewka sędziowska jest zalecana wyłącznie na przestrzeni wcześniej wydzielonej na 
parkiecie, na której aktualnie nie rozgrzewają się zawodnicy obu ekip.  

 

Procedura meczowa  
Wejście na boisko: najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje 
kolejność wychodzenia zespołów na boisko, bez uścisku dłoni, zawodników, sędziów, bez 
wspólnego ustawiania zespołów (dotyczy to zarówno sytuacji przed meczem jak i w czasie 
przerwy w meczu oraz bezpośrednio po zawodach). 
Przy stoliku sędziowskim ma prawo znajdować się wyłącznie spiker, osoby obsługujące system 
komputerowy i sędziowie asystenci. . Zaleca się aby sędziowie asystenci, opieka medyczna, 
porządkowi, obsługa techniczna parkietu itp. używali maseczek w czasie trwania zawodów.  
 

 
1) Jako pierwszy wchodzi podstawowy skład zespołu gości 
 
2) Kolejny wchodzi podstawowy skład zespołu gospodarzy 
 
3) Następnie wchodzą na parkiet sędziowie i asystenci 
 
4) Do strefy technicznej wchodzą zawodnicy rezerwowi oraz osoby funkcyjne zespołu 
gości 
 
5) Jako ostatni wchodzą do strefy technicznej zawodnicy rezerwowi oraz sztab zespołu 
gospodarzy. 



 
 
W czasie zawodów z obowiązku zakrywania ust i nosa mogą być zwolnieni są wyłącznie 
sędziowie, trenerzy oraz osoby uczestniczące w zawodach sportowych Wskazane jest, aby 
zawodnicy rezerwowi i osoby funkcyjne zajmujące miejsca w strefie technicznej posługiwali się 
maseczkami po zajęciu miejsca w strefie technicznej.  
 
Odprawa po zawodach odbywa się na zasadach dotyczących odprawy przedmeczowej czyli na 
wolnej przestrzeni, z zachowaniem dystansu oraz w minimalnej obsadzie (sędzia, 
przedstawiciele drużyn, opcjonalnie + przedstawiciel PZPN i FE).   
 

WYTYCZNE OBSERWATORZY 

 
Obserwatorzy na mecze będą delegowani przy użyciu systemu Extranet. 
Potwierdzenia obsad (co do zasady) obserwatorzy będą otrzymywać najpóźniej we wtorki w 
przypadku meczów weekendowych oraz do piątku w przypadkach meczów rozgrywanych w 
trakcie kolejnego tygodnia.  
Obserwatorzy podczas pobytu na obiekcie zobowiązani są poddawać się wszelkim wymogom 
organizacyjnym i procedurom kontrolnym zastosowanym przez organizatora np. pomiar 
temperatury, ankieta epidemiologiczna itp. W czasie pobytu obserwatorzy zobowiązani są do 
przestrzegania wszelkich obowiązujących zaleceń epidemiologicznych MZ i GIS np. zachowania 
dystansu. Stanowczo zalecane jest zakładanie maseczek i rękawiczek oraz unikanie kontaktów, 
które nie są niezbędne. Zachowanie obserwatora tym zakresie winno być maksymalnie 
powściągliwe i stonowane, a obowiązujący zakaz przyjazdu na zawody z osobami 
towarzyszącymi, ma teraz szczególne znaczenie. 
 
Obserwator, tak jak delegat przebywają na trybunie, w tej jej części, która nie ma bezpośredniego 
kontaktu z uczestnikami i kibicami realizują ścisły zakaz bezpośredniego kontaktu z 
zawodnikami, trenerami, kierownikami drużyn itd. Obserwator swoją radą, opinią, 
doświadczeniem powinien służyć wtedy, gdy będzie o to poproszeni (np. przez delegata, 
sędziów), z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad. W meczach, w których nie ma 
delegata kontakt z oficjelami i sędziami winien odbywać się z zachowaniem dystansu i w 
bezpiecznych warunkach.  
W omówieniu meczu biorą udział wszyscy członkowie zespołu sędziowskiego. Jeżeli są do tego 
możliwości, aby omówić zawody bezpośrednio po zawodach na obiekcie sportowym to należy 
uczynić to zachowując wymogi bezpieczeństwa:  
- w pomieszczeniu umożliwiającym zachowanie odpowiedniego dystansu z użyciem maseczek 
zasłaniających usta skracając do minimum czas rozmowy. W razie braku odpowiednio dużego 
pomieszczenia możliwe jest omówienie zawodów np. na trybunach jednak z zachowaniem 
dyskrecji (bez możliwości obecności osób postronnych).  
W razie braku możliwości zachowania powyższych wymogów zaleca się omówienie zawodów 
zdalne:  
- konferencja przez telefon, Skype, What’s up, Zoom itp.) 
- w czasie uzgodnionym wcześniej (dzień przed meczem) z sędzią, optymalnie do 24 godzin po 
zakończeniu meczu. 
- konieczne jest wcześniejsze obejrzenie zapisu kluczowych zdarzeń/decyzji tak, aby sędziowie 
na omówieniu otrzymali od Was konkretne opinie na ich temat. 
Istnieje możliwość łączenia obu metod (np. przy braku możliwości omawiania zawodów z 
wykorzystaniem nagrań z zawodów lub przy braku czasu i niemożliwości zachowania zasad 
bezpieczeństwa).  
Omówienie nie powinno przekraczać 20 minut, a w uzasadnionych przypadkach 30 minut (nie 
wliczając w to prezentacji klipów).  
Raport obserwatora jak dotychczas musi być przesłany w formie mailowej do 96 godzin po 
zawodach. 
 
 



Ogólna instrukcja bezpieczeństwa  
 
Bezpieczeństwo jest priorytetem. W przypadku, gdy po uzyskaniu nominacji na mecz 
zaobserwujecie u siebie jakiekolwiek objawy infekcji (gorączka, katar, kaszel itp.) lub 
podejrzewacie kontakt z osobą zakażoną COVID 19 zobowiązani jesteście (w duchu 
odpowiedzialności) niezwłocznie nas o tym powiadomić, zgłaszając tym samym swoją 
niedyspozycję. Wymaga tego zarządzanie ryzykiem, nawet jeżeli okaże się później, że to tylko 
zwykła infekcja. Sytuacja, w której obserwator byłby potencjalnym źródłem przenoszenia COVID 
jest niedopuszczalna. 
 

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z 
uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: 
szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym 
pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).   
 
Przed zawodami zarówno sędziowie jak i obserwatorzy winni uzyskać informację czy 
bezpośrednio po zawodach możliwe jest uzyskanie dostępu do nagrania z zawodów. W razie 
braku takiej możliwości zalecane jest omawianie zawodów zdalne lub mieszane (omawianie 
nagrania sytuacji, co do których istnieją rozbieżności) zdalnie.  
 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA PLATFORMY ZOOM STOSOWANEJ W 
WEBINARIACH PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU DO PRZEWODNICZĄCEGO ZF KS 
PZPN.  
 
 
 
Główne objawy  Covid-19: temperatura powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, katar, ból głowy, biegunka, 
wymioty, zaburzenia snu, węchu, smaku, wysypka, pobyt w obszarze wysokiego  ryzyka, kontakt z osobą 
chorującą na Covid). 
 

 
 
 

Za Zespół Futsalu Kolegium Sędziów PZPN 

 
Przemysław Adam Sarosiek  
Przewodniczący ZF KS PZPN  


