Wydział Sędziowski PZPS

Vademecum sędziego kwalifikatora
na sezon 2016/2017

Wprowadzenie
W sezonie 2016/2017 wdrażane są zupełnie nowe zasady weryfikacji uprawnień sędziowskich.
Vademecum jest uzupełnieniem tych zasad, zawierającym obowiązki administracyjne i wzory
stosowanych dokumentów. Pogrubioną czcionką zaznaczono najistotniejsze nowości w porównaniu do
lat poprzednich.

Rozdział I. Obowiązki administracyjne
1. Udzielanie na żądanie Wydziału Sędziowskiego PZPS pełnej informacji o przebiegu zawodów.
2. Wpisywanie na internetową stronę sędziowską potwierdzeń lub zmian w obsadzie sędziowskiej.

Rozdział II. Obowiązki podczas zawodów
1. Sędzia kwalifikator może być w następujący sposób powiadamiany o zawodach:


poprzez Internet na stronie sędziowskiej;



poprzez e-mail zawiadamiający o zawodach;



poprzez telefoniczną informację podaną przez osobę do tego upoważnioną, a następnie
potwierdzoną na internetowej stronie sędziowskiej.

2. Weryfikacja przygotowania komisji sędziowskiej do prowadzenia zawodów.
Sprawdzenie certyfikatów wszystkich sędziów wyznaczonych na zawody. Należy też zwrócić
uwagę na stan psychofizyczny sędziów, czy są trzeźwi, wypoczęci i zdolni do sędziowania
zawodów. Sędzia kwalifikator zarządza – z własnej inicjatywy lub na prośbę Wydziału
Sędziowskiego PZPS – badanie trzeźwości alkomatem własnym, organizatora lub Policji.
Badanie przeprowadza się około 45 minut przed rozpoczęciem meczu. W przypadku
wątpliwości co do wyniku badania o zbadanie trzeźwości prosi się Policję. Oczywiście do
sędziowania zawodów dopuszczeni mogą być tylko sędziowie całkowicie trzeźwi.
3. Przeprowadzenie przedmeczowej odprawy z sędziami, zwrócenie uwagi na kluczowe (zdaniem
sędziego kwalifikatora) aspekty dotyczące meczu i zagrożenia, które mogą się w nim pojawić.
4. Nadzór nad weryfikacją przez komisję sędziowską przygotowania do gry obszaru kontrolowanego.
Sędziowie prowadzący mają obowiązek sprawdzić stan przygotowania obiektu do zawodów
i powinni wykazywać inicjatywę w usuwaniu niezgodności z przepisami, a sędzia kwalifikator
powinien ich wspierać w razie potrzeby.
5. Weryfikacja składów zespołów (uprawnień) przed wpisem do protokołu zawodów.
Zwraca się uwagę na konieczność sprawdzenia ważności dokumentów przedstawionych do
weryfikacji zgodnie z regulaminem danych zawodów. Przy sprawdzaniu ważności badań lekarskich
należy pamiętać, że badanie jest ważne maksymalnie przez 6 miesięcy. Po sprawdzeniu
wymaganych dokumentów wszystkich członków obu zespołów według listy przedstawionej
i podpisanej przez przedstawiciela klubu sędzia kwalifikator podpisuje listy i przekazuje je
sekretarzowi zawodów. Na zawodach, na których jest wyznaczony komisarz, sędzia kwalifikator
sprawdza zgodność wpisu do protokołu zawodów z listami zweryfikowanymi przez komisarza
(ważność badań sprawdza komisarz).
6. Nadzór nad przygotowaniem przez sekretarza protokołu zawodów.
Należy sprawdzić, czy sekretarz prawidłowo wypełnia protokół zawodów. W szczególności, czy
prawidłowo wpisał nazwę rozgrywek, nazwy zespołów, numer meczu, wykaz członków zespołów
zgodnie z dostarczoną listą, a także obsadę sędziowską meczu.
7. Nadzór pracy komisji sędziowskiej na hali, przed rozpoczęciem meczu.
Sędziowie mają obowiązek oficjalnie wejść w obszar kontrolowany 30 minut przed rozpoczęciem
meczu.
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8. Nadzór losowania.
Kapitanowie drużyn uczestniczący w losowaniu mają obowiązek być ubrani w stroje meczowe. Po
dokonaniu losowania i podpisaniu protokołu przez kapitanów, sprawdzana jest poprawność
zarządzania oficjalną rozgrzewką.
9. Weryfikacja składów zespołów biorących udział w rozgrzewce z zapisami w protokole zawodów.
Sędziowie prowadzący oraz sekretarz mają obowiązek sprawdzić, czy w trakcie oficjalnej
rozgrzewki (15 minut przed rozpoczęciem meczu), wszyscy zawodnicy ubrani są w stroje meczowe
oraz czy numery zawodników znajdujących się w strefie kontrolowanej są zapisane w protokole
zawodów. Od tego momentu w strefie kontrolowanej przez komisję sędziowską mogą przebywać
tylko osoby wpisane do protokołu zawodów. Ze względów organizacyjnych można zezwolić
kierownikowi zespołu do przebywania za ławką dla zawodników rezerwowych swojego zespołu do
czasu zakończenia oficjalnej rozgrzewki.
10. Nadzór nad prawidłową prezentacją zespołów i komisji sędziowskiej.
W prezentacji zespołów uczestniczą sędzia I i II oraz sędziowie liniowi. Zawodnicy i sędziowie
ustawiają się w linii na środku boiska zgodnie z obowiązującym ceremoniałem zawodów. W
prezentacji komisji sędziowskiej na boisku uczestniczą sędzia I i II oraz sędziowie liniowi (bez
chorągiewek). Należy zwrócić uwagę, aby przy obrotach podczas prezentacji sędziowie obracali
się w stronę siatki.
11. Korzystanie z kartek z ustawieniem początkowym.
Sędzia drugi ma obowiązek przekazania sędziemu głównemu kopię kartek z ustawieniem
początkowym zespołów. Na zawodach PlusLigi i ORLEN Ligi sędzia kwalifikator otrzymuje kopię
kartek z ustawieniem od komisarza zawodów.
12. Nadzór nad dopuszczaniem do gry uprawnionych zawodników i kontrola pracy komisji sędziowskiej
w zakresie rotacji.
Sędzia kwalifikator ma obowiązek nadzorowania i – jeśli potrzeba – reagowania, aby na boisku
znajdowali się tylko zawodnicy uprawnieni do gry. Ma obowiązek kontrolowania liczby
obcokrajowców znajdujących się na boisku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ma
obowiązek interweniowania. Przed rozpoczęciem każdego seta sędzia kwalifikator ma obowiązek
dać znak sędziemu drugiemu w celu potwierdzenia (po sprawdzeniu), że wszyscy zawodnicy
znajdujący się na boisku są wpisani na kartkach z ustawieniem początkowym zespołów.
13. Nadzór nad stosowaniem przez komisję sędziowską przepisów w zakresie organizacji
i zarządzania zawodami.
Sędzia kwalifikator ma obowiązek nadzorowania i zwracania uwagi na nieprawidłowości w pracy
komisji sędziowskiej w sprawach administracyjnych dotyczących między innymi: przerw w grze,
gradacji kar, kontuzji, próśb nieuzasadnionych i ich zapisywania w protokole zawodów. Sędzia
kwalifikator nadzoruje dokonanie wpisu w protokole zgłoszonego zgodnie z przepisami protestu
zespołu.
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14. Sędzia kwalifikator ma obowiązek i prawo do ingerencji w przebieg zawodów w przypadku:
 niewłaściwej decyzji sędziego, która jest niezgodna z Przepisami Gry albo gdy sędzia nie
wykonał wszystkich czynności wynikających z własnych decyzji
 niewłaściwej decyzji sekretarza, który popełnił błąd w kontroli porządku rotacji lub wyniku
spotkania.
Żadna decyzja sędziowska, która rozstrzyga wymianę lub niewłaściwe zachowanie, nie może być
podstawą do interwencji sędziów kwalifikatorów.
15. Reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia podczas zawodów, mogące mieć negatywny wpływ na
poziom widowiska sportowego.
16. Weryfikacja poprawności wypełnienia zakończonego i podpisanego przez sędziów protokołu
zawodów.
17. Ocena poziomu sędziowania zawodów na Arkuszu Oceny na sezon 2016/2017.
18. Sędzia kwalifikator jest zobowiązany do omówienia meczu z sędziami. Omówienie nie powinno
zajmować więcej niż pół godziny i skupiać się na najważniejszych aspektach, które powinni
poprawić sędziowie. Sędzia kwalifikator umożliwia skopiowanie Arkusza Ocen, w tym
poprzez wykonanie jego zdjęcia.

Rozdział III. Charakterystyka sędziego
1. Każdy kwalifikator formułuje charakterystykę każdego sędziego, który został mu przypisany
na sezon zasadniczy (chyba że zespół kwalifikatorów uzna, że wystawi jedną wspólną
charakterystykę) oraz każdego sędziego na prośbę Wydziału Sędziowskiego PZPS w drugim
etapie

weryfikacji

uprawnień.

Charakterystyka

powinna

zawierać

opis

silnych

(wyróżniających) stron sędziego, głównych obszarów do poprawy oraz wnioski /
rekomendacje na przyszłość.
2. Charakterystykę sędzia kwalifikator wypełnia poprzez internetowy System Obsad, w specjalnie
przygotowanej sekcji.
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