
 
 

Warszawa, dnia 18.11.2022 r. 

 

Komunikat w sprawie zachowań podczas spotkań 

 zagrażających bezpieczeństwu jego uczestników. 

 

Drodzy Sędziowie, 

W związku z sytuacją opisaną w komunikacie z posiedzenia Zarządu Mazowiecko- Warszawskiego 

Związku Piłki Siatkowej z dnia 19 listopada 2022 roku, dotyczącym sytuacji niewłaściwego 

zachowania kibiców na meczu klubu KS Huragan Wołomin oraz powzięcia przez Wydział Sędziowski 

Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej (dalej: WS MWZPS) sygnałów o większej ilości 

niewłaściwych zachowań na zawodach piłki siatkowej na Mazowszu, WS MWZPS wydaje 

następujący komunikat, będący jednocześnie wytycznymi dla sędziów jak postępować w podobnych 

sytuacjach. 

 

WS MWZPS przypomina, że wszelkie zachowania zawodników, trenerów, pozostałych członków 

zespołu, działaczy, kibiców, rodziców lub innych osób obecnych podczas zawodów, które zagrażają 

poczuciu bezpieczeństwa, naruszają godność, obniżają poczucie wartości jakiejkolwiek osoby 

obecnej podczas tych zawodów jak również zachowania poniżające ją, nawołujące do nienawiści 

wobec niej lub dyskryminuje ją są niedopuszczalne. 

  

Wszystkie zawody piłki siatkowej powinny odbywać się w sportowej atmosferze, w której każdy 

uczestnik będzie się czuł komfortowo i bezpiecznie. Dlatego, prawidłowa reakcja sędziów na 

zachowania niesportowe i niewłaściwe jest kluczowa dla prawidłowego przebiegu zawodów 

sportowych. Nasza reakcja powinna być szybka i stanowcza, nie wolno ignorować złych zachowań: 

1) zawodnicy lub inni członkowie zespołu podlegają sankcjonowaniu zgodnie z Przepisami gry 

(Patrz: Rozdział 7, Przepis 21).  

2) niewłaściwe zachowania pozostałych osób powinny być rozwiązywane poprzez organizatora 

zawodów/gospodarza meczu na prośbę sędziów w następujący sposób: 

a) sędziowie zgłaszają organizatorowi (najczęściej przedstawicielem organizatora będzie 

trener zespołu gospodarzy) niewłaściwe zachowania i wskazują osoby, które naruszają 

prawidłowy przebieg zawodów,  

b) organizator po otrzymaniu zgłoszenia od sędziów, po konsultacji z nimi podejmuje próbę 

zażegnania niewłaściwego zachowania, 



 
 

c) w przypadku rozwiązania problemu przez organizatora, zawody są kontynuowane, a jeśli 

powstała przerwa w grze, należy ją opisać w protokole zawodów w rubryce uwagi, 

d) w przypadku, gdy organizator nie chce podjąć interwencji lub gdy mimo jego interwencji 

nie udało się rozwiązać problemu, sędziowie kończą mecz i opisują całą sytuację w 

protokole zawodów 

e) w przypadku, kiedy sędziowie uznają, że zagrożone jest bezpośrednio lub zostało 

bezpośrednio naruszone bezpieczeństwo, zdrowie lub życie jakiejkolwiek osoby obecnej 

podczas zawodów, powinni wezwać na miejsce odpowiednie służby (np. w przypadku 

pobicia lub bójki na miejsce powinna zostać wezwana karetka i policja). 

f) Sędzia Główny jeżeli był obecny lub Sędzia I zawodów, które zostały przerwane 

zobowiązany jest równocześnie możliwie najszybciej powiadomić o zaistniałej sytuacji 

Przewodniczącego WS MWZPS lub innego członka WS MWZPS, a także  w terminie 2 dni 

wysłać do WS MWZPS pełny opis zdarzenia wraz z podjętymi działaniami. 

 

Przykładami zachowań, które powinny się spotkać z reakcją sędziów to m.in.: 

● wulgarne gesty i słowa; 

● groźby słowne; 

● prowokowanie; 

● opluwanie; 

● wandalizm; 

● zastraszanie; 

● wtargnięcie na obszar kontrolowany przez sędziów;  

● przemoc fizyczna. 

 

Sędziowie od początku zawodów muszą obserwować członków zespołów i natychmiast reagować 

na wszelkie próby niesportowego zachowania. Niezwracanie uwagi na drobne rzeczy w 

konsekwencji może przyczynić się do rozluźnienia dyscypliny i prowadzić do zachowań wręcz 

agresywnych. Baczną uwagę należy poświęcić na gesty, słowa  i mowę ciała zawodników w 

szczególności znajdujących się przy siatce. Nie można pozwolić na okrzyki z ławki rezerwowych / 

pola rozgrzewki skierowane do przeciwnika typu „zabij…itp.” 

 

Pamiętajmy, zawody siatkówki to zawody sportowe nierzadko o dużym ładunku emocjonalnym, nie 

pozwólmy jednak, aby emocje te przełożyły się negatywnie na bezpieczeństwo, zdrowie lub życie 

osób biorących w nich udział bez względu na ich rolę i nie bójmy się na takie sytuacje reagować. 

 



 
 

Jednocześnie, chcemy zauważyć, że sędziowie również są uczestnikami zawodów i również nasza 

postawa musi być nienaganna i zgodna z zasadami etyki, zarówno w trakcie pełnienia swojej funkcji, 

jak i poza zawodami sportowymi. Sędziów powinna cechować bezstronność, nienaganna postawa, 

przestrzeganie zasad etyki, dbałość o dobry wizerunek sędziego oraz poszanowanie drugiego 

człowieka.  

WS MWZPS stanowczo potępia i nie toleruje żadnego zachowania sędziów naruszającego w sposób 

rażący i niedopuszczalny zasady etyki oraz relacji międzyludzkich mających m.in. znamiona 

dyskryminacji, stalkingu, nękania, nagabywania, obmawiania, wykorzystywania mediów 

społecznościowych w celu krytykowania, negatywnego komentowania, naśmiewania się, 

dyskryminacji czy też naruszania dobrego imienia sędziów, zawodników, trenerów i działaczy.  

 

Wydział Sędziowski Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej  


