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Zagadnienia ogólne

• Sędziowanie zawodów to nie tylko czas od gwizdka na pierwszą zagrywkę w meczu, do jego

zakończenia. To szereg czynności przed spotkaniem i po. A wszystko to wpływa na wizerunek

sędziego w oczach siatkarek i siatkarzy, trenerów, działaczy czy kibiców. I dbanie o dobry wizerunek

całego środowiska to obowiązek każdego z sędziów!



Zagadnienia ogólne

(§ 10. Regulaminu Sędziego PWZPS)

Sędzia PWZPS jest zobowiązany do:

• 1. Godnego reprezentowania PWZPS i PZPS.

• 2. Znajomości i stosowania aktualnie obowiązujących Oficjalnych Przepisów Gry w Piłkę Siatkową

oraz umiejętności prawidłowego wypełniania protokołu zawodów piłki siatkowej.



Zagadnienia ogólne

• 3. Stałego podnoszenia swoich umiejętności sędziowskich.

• 4. Uczestnictwa w obowiązkowych szkoleniach sędziowskich oraz przystępowania do obowiązkowych

egzaminów, minimum raz w roku.

• 5. Posiadania na zawodach aktualnego certyfikatu sędziowskiego.

• 6. Kulturalnego zachowania, odpowiedniej dyscypliny, punktualności, estetycznego

wyglądu podczas trwania delegacji sędziowskich.



Zagadnienia ogólne

• 7. Koleżeńskiej postawy wobec innych sędziów.

• 8. Uczestnictwa w zawodach piłki siatkowej, na które został delegowany przez Wydział Sędziowski

PWZPS.

• 9. Występowania podczas zawodów w obowiązującym stroju sędziowskim.

• 10. Prawidłowego rozliczania delegacji sędziowskich.

• 11. Wprowadzania do systemu informatycznego PWZPS wyników sędziowanych zawodów zgodnie

z przyjętymi ustaleniami i w określonym terminie.



Zagadnienia ogólne

• 12. Zachowania dyspozycyjności do sędziowania we wskazanych przez siebie terminach oraz do

informowania właściwych członków Komisji Obsad o zaistniałych zmianach.

• 13. Niezwłocznego informowania WS PWZPS o zmianach w danych teleadresowych.

• 14. Przestrzegania zasad delegowania na zawody.

• 15. Informowania WS PWZPS o powiązaniach z tytułu pracy, działalności społecznej lub gry

w barwach klubu uczestniczącego w rozgrywkach PWZPS i PZPS.



Zagadnienia ogólne

• 16. Nieudostępniania danych osobowych sędziów osobom trzecim bez wyraźnej zgody osoby

zainteresowanej.

• 17. Zapoznawania się z informacjami zawartymi w komunikatach Wydziału Sędziowskiego PWZPS.

• 18. Stosowania się do decyzji podejmowanych przez Wydział Sędziowski PWZPS.



PRZED MECZEM: 

przybycie sędziów na obiekt rozgrywania zawodów

• Obowiązkiem sędziów na zawodach PWZPS jest przybycie na obiekt rozgrywania zawodów minimum

1 godzinę przed rozpoczęciem meczu.

• Od wejścia do hali reprezentujemy Wydział Sędziowski PWZPS i przede wszystkim siebie!

• Każde zawody są tak samo ważne. W każdej z lig postępujemy tak samo.



PRZED MECZEM: 

• STRÓJ – zadbajmy, by od wejścia do hali prezentować się odpowiednio.

• WYGLĄD – dbajmy o swoją prezencję, tak będziemy też postrzegani przez środowisko

• ZACHOWANIE – jesteśmy na oficjalnych zawodach jako przedstawiciele PWZPS



STRÓJ

• Podczas zawodów na Podkarpaciu sędziujemy w oficjalnych strojach sędziego PWZPS!

• Jeśli sędziujemy zawody towarzyskie, amatorskie w strojach PWZPS, pracę na takich zawodach należy

uprzednio zgłosić na adres: turnieje@podkarpackasiatkowka.pl

• Strój sędziego ma być kompletny i CZYSTY



WYGLĄD

• Na zawody PWZPS udajemy się w dobrym stanie psychiczno-emocjonalnym.

• Jeśli wiemy, że dzień wcześniej szykuje nam się ciężki wieczór, zaznaczmy WCZEŚNIEJ termin zajęty

w systemie

• Odpowiedni wygląd, schludny strój, od pierwszych chwil pomoże nam w budowaniu swojego wizerunku,

a także wizerunków sędziów PWZPS.



ZACHOWANIE

• Na zawodach PWZPS jesteśmy dla zespołów, a nie zespoły dla nas!

• Zachowujemy się z kulturą, neutralnie dla obu stron zawodów, trenerów czy siatkarek/siatkarzy.

• Nie jesteśmy ARBITRAMI!



PRZED MECZEM: 

Do 30 minut przed spotkaniem pojawiamy się na boisku

w OFICJALNYCH STROJACH MECZOWYCH.

Od tego momentu prowadzimy zawody. To nie jest czas na

rzeczy dodatkowe! Telefony zostawiamy w szatni!

Przebywając na boisku, nasze zachowanie jest obserwowane

nie tylko przez zawodników i trenerów, ale także przez

kibiców.



W TRAKCIE MECZU

Nie bądźmy najmądrzejsi! Reagujmy na wydarzenia na

boisku stosownie do sytuacji. Starajmy się

rozładowywać napięcie, a nie je potęgować.

Dbajmy o naszą postawę, przez cały czas trwania

zawodów!

Nie wykonujmy niepotrzebnych przyruchów, gestykulacji.

Nie wdawajmy się w zbyt długie dyskusje z uczestnikami

zawodów!



W TRAKCIE MECZU

Nie bądźmy statyczni.

Unikajmy zachowań, które mogą zostać odebrane jako

lekceważące.

Odzywamy się z klasą, z szacunkiem, używamy terminologii

z przepisów gry!

W zawodach młodzieżowych starajmy się być nauczycielami,

edukować.

Wspieramy się! Jesteśmy zespołem!



PO MECZU

Po spotkaniu także wykonujemy obowiązki sędziego!

Nie wdajemy się w niepotrzebne dyskusje po meczu z

członkami zespołów czy kibicami.

Kończymy sprawy proceduralne.

Opuszczamy halę.



MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Jako sędziowie jesteśmy niemal jak osoby publiczne!

Uważajmy na to, co publikujemy, co piszemy, co

udostępniamy!

Facebook, Instagram itp. to ponad 1 GB materiałów o nas.

W internecie nic nie ginie!

Nie komentujemy błędów koleżanek i kolegów – następnym

film może być o Tobie.

Nie wyjaśniajmy przepisów publicznie. Żeby interpretacja się nie

rozjechała…



MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

WSZYSTKO kiedyś może być użyte przeciwko nam ;)



Dziękuję za uwagę


