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RAPORT OBSERWATORA
raport musi być wypełniony w systemie Extranet lub wysłany
do KS OZPN drogą mailową w ciągu 48 godz. od
zakończenia meczu

DRUŻYNA A:

DRUŻYNA B:

Miejscowość:

Data:

Godzina:

Wynik do przerwy:

Rozgrywki:

Wynik końcowy:

Poziom
trudności:

Ocena:

Przewidywana
ocena*:

Sędzia:
Sędzia asystent nr 1:
Sędzia asystent nr 2
Sędzia techniczny:
Obserwator:
Krótki opis sytuacji, w której sędzia popełnił poważny błąd: *

*w przypadku wystawienia ocen 7,8 lub 7,9 należy podać jaka byłaby ocena, gdyby sędzia nie popełnił jednego poważnego błędu
oraz krótko opisać sytuację, za którą ocena została obniżona (szczegółowy opis należy umieścić w dalszej części raportu)
Skala ocen sędziego i sędziów asystentów:
9,0 - 10,0
Znakomite prowadzenie zawodów.
8,5 - 8,9
Bardzo dobre. Ważna(e) decyzja(e) podjęta(e) prawidłowo.
8,3 - 8,4
Dobre. Spełniające oczekiwania KS PZPN.
8,2
Satysfakcjonujące z kilkoma szczegółami wymagającymi poprawy.
8,0 - 8,1
Satysfakcjonujące z ważnym obszarem/obszarami wymagającymi poprawami.
7,9
Jeden poważny błąd, w innym przypadku 8,3 lub wyżej.
7,8
Jeden poważny błąd, w innym przypadku od 8,0 do 8,2.
7,5 - 7,7
Poniżej oczekiwań. Słaba kontrola nad zawodami. Bardzo ważne obszary wymagają
poprawy.
7,0 - 7,4
Rozczarowujący. Występ poniżej oczekiwań z jednym poważnym błędem bądź występ
z dwoma lub większą ilością poważnych błędów.
6,0 - 6,9
Bardzo słaby występ. Poziom nieakceptowalny.
Skala ocen dla sędziego technicznego:
9,0 - 10,0
Znakomity występ.
8,5 - 8,9
Bardzo dobry występ. Dobrze opanował kilka bardzo trudnych sytuacji.
8,1 - 8,4
Dobry występ. Dobrze zarządzał strefami technicznymi w dość trudnych sytuacjach.
8,0
Normalny występ. Spełnił swoje obowiązki w sposób prawidłowy.
7,5 - 7,9
Rozczarowujący występ. Nie wykonywał swoich obowiązków zgodnie z wytycznymi KS
PZPN.
6,0 - 6,9
Słaby występ. Przez całe zawody nie radził sobie z kontrolą osób przebywających w
strefie technicznej.

Poziom trudności:
Normalne:
Zawody normalne z
kilkoma dość
trudnymi sytuacjami
dla sędziów
Dość wymagające:
Zawody ciężkie z
kilkoma trudnymi
sytuacjami dla
sędziów
Bardzo trudne:
Zawody bardzo
ciężkie z wieloma
trudnymi sytuacjami
dla sędziów

Opis meczu:
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SĘDZIA
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Stosowanie i interpretacja Przepisów Gry / kontrola nad zawodami, podejście taktyczne i zarządzanie podczas meczu z
opisem sytuacji:
Komentarz (uwagi):

Minuta

3

Opis sytuacji

Kontrola dyscyplinarna, zarządzanie zawodnikami i oficjelami (ławka rezerwowych) z opisem sytuacji:
Komentarz (uwagi):

Minuta

Opis sytuacji
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Kondycja fizyczna:
Ustawianie się i poruszanie:

+

Normalne

-

Zawsze blisko gry, podąża za grą cały czas I nie przeszkadza w grze
Elastyczna diagonalna
Zdolny do przewidywania rozwoju akcji
Wbiega w pole karne, gdy jest to konieczne
Odpowiednie ustawienie przy stałych fragmentach gry / gdy piłka jest poza grą (np. rzut
rożny, rzut wolny, rzut od bramki)
Proszę opisać sytuacje z wykazem minutowym - obligatoryjnie, jeżeli zaznaczono "-" (punkt negatywny) w którymkolwiek z okienek:
Minuta

Opis sytuacji

5

Współpraca z sędziami asystentami i sędzią technicznym:

6

Osobowość:

7

Uwagi o charakterze ogólnym, zalecenia do prowadzenia zawodów i cech osobowościowych:

8

Punkty omówione z sędzią:
Elementy pozytywne:

1
2
3

Elementy do poprawy:

1
2
3
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SĘDZIA ASYSTENT NR 1
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Postawa sędziego asystenta (proszę wykazać ważne decyzje z podaniem minut):

+

Normalne

Dobre decyzje przy ocenie spalonego i dobre stosowanie techniki "czekaj i patrz"
Dobre ustawianie się i poruszanie
Odpowiednia koncentracja I dobra współpraca z sędzią głównym
Stosowna reakcja na grę faul w pobliżu sędziego asystenta
Odpowiednia kontrola zdarzeń podczas stałych fragmentów gry / gdy piłka jest poza grą
(np. rzut rożny, rzut wolny, rzut od bramki)

Komentarze (uwagi):

Proszę opisać sytuacje z wykazem minutowym - obligatoryjnie, jeżeli zaznaczono "-" (punkt negatywny) w którymkolwiek z okienek:
Minuta
Opis sytuacji

SĘDZIA ASYSTENT NR 2
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Postawa sędziego asystenta (proszę wykazać ważne decyzje z podaniem minut):

+

Normalne

Dobre decyzje przy ocenie spalonego i dobre stosowanie techniki "czekaj i patrz"
Dobre ustawianie się i poruszanie
Odpowiednia koncentracja I dobra współpraca z sędzią głównym
Stosowna reakcja na grę faul w pobliżu sędziego asystenta
Odpowiednia kontrola zdarzeń podczas stałych fragmentów gry / gdy piłka jest poza grą
(np. rzut rożny, rzut wolny, rzut od bramki)

Komentarze (uwagi):

Proszę opisać sytuacje z wykazem minutowym - obligatoryjnie, jeżeli zaznaczono "-" (punkt negatywny) w którymkolwiek z okienek:
Minuta
Opis sytuacji

SĘDZIA TECHNICZNY
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Komentarz (uwagi) dotyczące sędziego technicznego:

str. 4

12

Kary indywidualne:
Minuta

Żółta
Czerwona

Numer
zawodnika

Drużyna

Opis przewinienia
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SYTUACJE SZCZEGÓLNE

Miejscowość:

Podpis obserwatora:

Data:
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