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KTO?  Sędzia pierwszy

KIEDY?  Podczas oficjalnej rozgrzewki zespołów przy siatce



GDZIE? 

Przed stolikiem 
sekretarza



CO ROBIĄ 
SĘDZIOWIE 

PROWADZĄCY?

SI zwrócony twarzą do 
boiska rozmawia z 

liniowymi

SII w tym czasie 
obserwuje rozgrzewkę



ILE CZASU? 

Od kilkunastu do 
kilkudziesięciu sekund

Chyba, że na linii 
pojawiają się debiutanci, 

to można im wtedy 
poświęcić nawet ponad 

minutę...?



Tylko o czym rozmawiać tak długo?



Można wymieniać jak w następnych slajdach, przy czym

kolejność omawiania jest oczywiście dowolna



l Pracujemy jako jeden zespół i decyzje liniowych są podstawą do
ostatecznych decyzji SI

l Decyzje muszą być podejmowane pewnie i zdecydowanie

l Każdy z linowych jest odpowiedzialny TYLKO za swoje linie przy
ocenie piłki aut/boisko, ale pokazuje „piłkę dotkniętą w bloku”, kiedy
taką akcję zauważy

l Pamiętajcie, że piłka bardzo mocno się spłaszcza przy kontakcie z
podłożem i w meczach pod obserwacją systemu CHALLENGE
wielokrotnie takie ujęcia są widoczne na ekranie komputera



l Skupcie się na obserwacji piłki podczas gry (a nie na obserwacji
meczu jako widz)

l Bądźcie wyczuleni na dotknięcia piłki w bloku (skorzystajcie zaraz
po akcji z obserwacji zachowania zawodników). Czasami zachowanie
zawodnika zaraz po akcji pomoże Wam w prawidłowej ocenie.

l Zwróćcie szczególną uwagę na akcje przy antence. Kiedy piłka
dotyka antenki i kto był ostatnim zawodnikiem dotykającym piłki? Po
takiej akcji, ustawcie się prawidłowo twarzą w stronę zespołu, który
ma wykonać następną zagrywkę



l Utrzymajcie swoją sygnalizację, aż SI rozpocznie pokazywanie
strony zespołu wygrywającego akcję. Po decyzji utrzymujcie kontakt
wzrokowy z SI

l Na prośbę SI powtórzcie swoją sygnalizację

l Nie „obrażajcie się”, jeśli SI zmieni Waszą decyzję. Zapomnijcie o
tej akcji i skupcie się na kolejnej. Pewnie po meczu będzie czas, żeby
różnicę zdań sobie wyjaśnić



Czyli jednak tematów do poruszenia jest sporo?

Minuta na pewno będzie mało!



To najlepszym rozwiązaniem jest dokładne omówienie wszystkiego, 
na spokojnie, jeszcze w szatni, zanim wyjdziemy na salę

Zawsze chętnie odpowiemy na wszelkie wątpliwości, które mogą się 
jeszcze pojawić podczas takiej rozmowy w gronie wszystkich 

sędziów. W szatni na pewno będzie na to wystarczająco dużo czasu

Wtedy na sali, w czasie oficjalnej odprawy podczas rozgrzewki 
zespołów, szybkie posumowanie rozmowy w szatni i słowa 

motywujące do koncentracji będą wystarczające



Dziękujemy za uwagę


