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Procedura meczowa na zawodach telewizyjnych 

FOGO Futsal Ekstraklasy 
 

 

Legenda: 
Start meczu – 18:15 
 
 

16:45 

 
Przybycie na zawody drużyn, sędziów, obserwatora oraz pozostałych oficjeli 
z ramienia PZPN i Futsal Ekstraklasy. 
 

16:45 - 17:00 

 
Sprawdzenie przez sędziów parkietu, szatni, weryfikacji hali, dokumentacji 
związanej z obiektem zawodów, odprawa sędziowska z udziałem 
obserwatora. 
 

17:00 

 
Odprawa techniczna z udziałem kierowników drużyn, spikera, obserwatora, 
przedstawiciela Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy (opcjonalnie), przedstawiciela 
organizatora meczu FOGO Futsal Ekstraklasy, przedstawiciela telewizji 
realizującej transmisji.  
 
Zaleca się sędziom zwrócenie uwagi na egzekwowane przepisy, zalecenia, 
uwagi dotyczące zachowań w strefach technicznych i na boisku, a w 
szczególności innych spraw związanych z zarządzaniem zawodami i 
zawodnikami.  
 
Informacja o chłopcach do podawania piłek (standard na meczach 
telewizyjnych TVP Sport) oraz obowiązkowym przywitaniu się trenerów 
między sobą i z sędziami. 
 

17:25 

 
Rozgrzewka zespołów i sędziów przed zawodami, bezpośrednie 
przygotowanie do zawodów, egzekwowanie realizacji zaleceń dot. placu gry, 
strojów etc. 
 

18:00 

 
Wizyta obserwatora w szatni sędziowskiej (opcjonalnie): wsparcie sędziego, 
wsparcie zespołu sędziowskiego, kontrola realizacji zaleceń. 
 

18:08 - 18:11 

 
Drużyny przygotowane do wyjścia z miejsca ustalonego na odprawie 
technicznej (blisko pola gry np. korytarz), kontrola strojów i sprzętu 
meczowego drużyn przez sędziów przed wyjściem na parkiet. 
 



 

FUTSAL EKSTRAKLASA sp. z o.o. 
ul. Startowa 13, 43-300 Bielsko-Biała 

tel.: +48 665 771 020 
e-mail: kontakt@futsalekstraklasa.pl 

 
 

Futsal Ekstraklasa Spółka z o.o.  •  ul. Startowa 13, 43-300 Bielsko-Biała 
KRS 0000356170, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział XII Gospodarczy KRS •  NIP 5472120518 

18:11 

 
Cały zespół sędziowski (sędziowie i asystenci w strojach sędziowskich) 
wyprowadza obie drużyny w strojach sportowych 4 minut przed terminem 
rozpoczęcia zawodów na pole gry. Zespoły ustawiają się naprzeciwko swoich 
stref technicznych na wysokości przecięcia koła środkowego z linią środkową 
bliższego strefom technicznym zawsze w stronę kamery. Nie ma 
indywidualnej prezentacji zawodników. Wyczytanie nazw obydwu 
zespołów i zespołu sędziowskiego prowadzona przez spikera zawodów.  
 

18:12 - 18:14 

 
Sędziowie zawodów i kapitanowie obu drużyn zbliżają się na odległość około 
5 metrów od stolika w celu przeprowadzenia losowania (Możliwe ujęcie 
losowania w kamerze zbliżeniowej) Sędziowie zawodów i kapitanowie obu 
drużyn po losowaniu ustawiają się do zdjęcia. W tym czasie drużyny zbijają 
"piątki" i wznoszą okrzyki przed meczem. 
 

OPCJONALNIE 

 
W przypadku planowanej przed meczem uroczystości (minuta ciszy, 
wręczanie nagród itp.) wyjście odpowiednio wcześniej aby zawody 
rozpoczęły się punktualnie o wyznaczonej godzinie. 
 

18:15 

 
Rozpoczęcie 1 części zawodów (trwa od 30 do 45 minut), czas przeznaczony 
przez TV to 46 minut. 
 

19:01 
 
Lub wcześniej - 8 minut bloku reklamowego 
 

19:14 

 
Lub wcześniej rozpoczęcie 2 części zawodów (trwa od 30 do 45 minut), czas 
przeznaczony przez TV to 46 minut. 
 

0 – 15 minut po 
zakończeniu meczu 

 
Sędziowie wypełniają EPM (kartki, strzelcy bramek, wydarzenia pomeczowe) 
i przesyłają sms z wynikiem do systemu Extranet. 
 

0 – 15 minut po 
zakończeniu meczu 

 
Wywiady pomeczowe. 
 

30 – 90 minut po 
zakończeniu meczu 

 
Omówienie zawodów z obserwatorem, delegatem, opuszczenie hali przez 
uczestników zawodów 
 

 


