
Wiele osób zastanawia się jak należy przeprowadzić rozmowę przed meczem. Co 
powiedzieć? Czego wymagać? Co dać od siebie? Jak sprawić abyśmy wyglądali jak 
jedna drużyna? 

Arbitrzy! Bardzo przydatna ściąga dla każdego zespołu sędziowskiego. Tu każdy 
znajdzie coś dla siebie! Wykorzystajcie to w praktyce. 

Wiele osób zastanawia się jak należy przeprowadzić rozmowę przed meczem. Co 
powiedzieć? Czego wymagać? Co dać od siebie? Jak sprawić abyśmy wyglądali jak 
jedna drużyna? Poniżej przedstawiam trochę długi, ale na pewno przydatny plan 
tego, o czym należałoby porozmawiać przed meczem. Oczywiście nikt nie musi 
wszystkie przedstawiać od razu, bo zanim skończysz to wszyscy zapomną o tym co 
mówiłeś na początku. Warto jednak wybrać sobie najważniejsze punkty I zbudować 
na podstawie tego swoją własną rozmowę przed meczem. 

Można też oczywiście wykorzystać to co przedstawiam poniżej i przesłać sędziom 
przed meczem przy pomocy e-maila lub innej, dobrowolnie wybranej formie, aby 
sędziowie mogli się przygotować do meczu. 

Przykładowa rozmowa przed meczem 

Sędziowie asystenci: 

Razem jak jedna drużyna. Sukces tkwi w komunikacji, nie tylko w kontakcie 
wzrokowym. Razem wyglądamy dobrze, albo razem wyglądamy źle 

Spalone: 

120% pewność lub nic. 

Czekaj, czekaj, czekaj… na to co się wydarzy. 

Być może będę Ci kazał opuścić flagę, gdy ją za szybko podniesiesz, jednak trzymaj 
ją cały czas w górze dopóki Ci nie dam sygnału. 

Nie ma nic gorszego niż szybko podniesiona flaga i jeszcze szybciej opuszczona. 

Flaga powinna być podniesiona znacznie szybciej, gdy jest pewna pozycja spalona 
(i) korzyść przebywania na tej pozycji. 

Pamiętaj, że flaga działa bardzo wymownie na obrońców i zbyt wczesne podniesienie 
flagi może sprawić sporo kłopotów. 

Jeśli nie zauważę flagi, :beep: lub trzymaj, aż do momentu gdy będzie można ją 
bezpiecznie opuścić. 

  



Gol: 

Spójrz na mnie dla potwierdzenia i biegnij na wysokość 16-tki. 

Piłka przekracza linię bramkową i powraca na boisko. Trzymaj flagę, czekaj na mój 
gwizdek, a potem biegnij w kierunku linii środkowej. 

Jeśli coś jest nie tak, stój nieruchomo. Pytania, faule itp. stój nieruchomo 

Zawsze miej flagę przełożoną do ręki, którą będziesz wskazywać poprawny kierunek. 

Zanim podniesiesz flagę – spójrz na mnie 

W przypadku piłki w Twojej strefie, bądź gotowy na podniesieni flagi jako pierwszy. 

Jeśli nie wiesz jaki kierunek pokazać, czekaj na moją decyzję. 

Szukaj “cichego” sygnału ze mną. 

W mojej strefie, jeśli nie wskazuję kierunku, albo przekazuje Ci sugestie – wówczas 
wskaż kierunek jaki Ty uważasz, że jest poprawny. “Sprzedaj” to jednak stanowczą 
decyzją. 

Jeśli piłka wyjdzie poza pole gry i na nie powróci, podnieś flagę pionowo do góry. 
Jeśli nie zauważę – :beep: Wskaż kierunek po sygnale gwizdkiem. 

Zawsze trzymaj flagę w ręce, w której wskażesz kierunek. 

Nie rób przekładańców nad głową, jeśli musisz – opuść flagę i przełóż ją dołem. 

Jeśli był kontakt w mojej okolicy i piłka wychodzi poza pole gry w Twojej strefie – 
spójrz na mnie i czekaj na gwizdek, po którym wskażę czy wznawiamy od bramki czy 
rzutu rożnego. Potwierdź moją decyzję bez względu na to co widziałeś. 

Będę szukał kontaktu z Tobą by podjąć decyzję co do sytuacji w mojej strefie, gdy 
wpadnę w kontratak. Będziesz miał najlepszą pozycję do podjęcia decyzji, 
szczególnie gdy ja będę biegł z głębokiej pozycji. 

Faule: 

Pomóż mi przy faulach w następujących sytuacjach: 

 gdy jesteś w lepszej pozycji do podjęcia decyzji 

 gdy zauważysz coś, co umknęło mojej uwadze szukaj lepszego 
ustawienia, szczególnie pomiędzy mną a faulem, kontrataku oraz gdy 
jestem w złej pozycji. 

 gdy złapie się na kontratak najpierw :beep: potem podnieś flagę. 
Łatwiej będzie można “sprzedać” decyzję. 

Musisz mieć 120% pewność. 



Szukaj przewinień napastników na obrońcach i daj sygnał, gdy zauważysz. 
Puszczenie tego drobnego faulu może spowodować, że obrońca “odwdzięczy 
się” cięższym przewinieniem. Co może doprowadzić do rzutu karnego itp. 

Nie wyprzedzaj faktów, ale bądź uważny, gdy napastnik będzie przekraczał 
przepisy szukając przewagi nad obrońcą. 

Nie podnoś flagi, gdy mam przewinienie w zasięgu wzroku i bliżej do sytuacji 
od Ciebie. 

Jeśli jest faul w mojej strefie po drugiej stronie pola karnego, beep i sygnał czy 
przewinienie było w polu karnym, czy poza nim. 

Przy faulach w Twojej strefie postępuj według powyższych wskazówek 

 Szukaj kontaktu z zawodnikami, zanim zasygnalizujesz przekroczenie 
przepisów “zostaw” “atakuj piłkę” 

 Jeśli nie ma potencjalnej sytuacji do pozycji spalonej koncentruj się na 
faulach. 

 Ustaw mur jeśli faul został popełniony pomiędzy linią boczną, a 
końcówką pola karnego. Daj znać zawodnikom, żeby czekali na 
gwizdek. Oddal mur na 9.15m od piłki. Wróć na swoją pozycję i daj mi 
dyskretnie znać, gdy będziesz gotowy. 

Rzut karny: 

Jeśli faul jest przed polem karnym, trzymaj flagę w lewej ręce i odejdź od wysokości 
pola karnego poruszając się w kierunku środka boiska 

Jeśli chcesz zasygnalizować mi rzut karny, kontakt wzrokowy, rusz szybko w 
kierunku narożnika pola gry lub ustaw się za flagą, jeśli jesteś w okolicy narożnika 
pola gry. 

Nie bądź jedynym, który widział rzut karny 

Nie stawiaj mnie w sytuacji, że to ja będę jedynym, który nie widział rzutu karnego 
150% pewność w podejmowaniu decyzji. 

Sędzia główny zajmuje się wykonywującym rzut karny i zawodnikami na boisku 
Asystent obserwuje bramkę i bramkarza.  

Jeśli przekroczył przepisy, podbiegnij do chorągiewki rożnej. Bez względu na to jaki 
będzie wynik rzutu karnego. Ja podejmę decyzję co do powtórzenia rzutu karnego.  

Mogę nakazać Ci powrotu na linię boczną bez względu na to co widziałeś. 

Poprawny rzut karny, kontakt wzrokowy i powrót na swoją pozycję 

Piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową i wróciła na pole gry. Flaga do 
góry, czekasz na gwizdek i wracasz do linii bocznej. 



Wykroczenia: 

Jakikolwiek faul w Twoim zasięgu, który będzie wymagał żółtej lub czerwonej kartki – 
sygnał. 

Jeśli zastosuję korzyść zapamiętaj numer zawodnika, który ma otrzymać żółtą kartkę. 
Przy najbliższej przerwie w grze przypomnij mi lub potwierdź numer zawodnika, 
którego należy ukarać żółtą kartką. 

Zapamiętaj numer zawodnika i drużynę – ZAWSZE!!! 

Jeśli sygnalizujesz mi, żeby mi coś przekazać i ja podbiegam do Ciebie podajesz mi 
kolor kartki oraz numer zawodnika. Nie potrzebuję tłumaczenia za co. Decyzja – 
i tyle. 

Nie klep się po tyłku, aby mi pokazać, że należy się czerwona kartka, tylko przyłóż 
rękę do tył-bok nogi 

Nie klep się po piersi tylko przyłóż tam rękę jeśli należy się żółta kartka. 

Zapisywanie numeru zawodnika i koloru kartki 

Jeśli faul jest po stronie boiska Asystenta 1, najpierw przewinienie zapisuję asystent 
numer 2, potem asystent 1, na koniec sędzia główny. 

Pozostałe: 

Rozmawiaj z zawodnikami, ale nie pozwalaj na to, aby to oni Ciebie zagadywali. 

Ja jestem od tego, aby Ciebie chronić, więc odpowiednio zajmę się danym 
zawodnikiem. 

Nie odpowiadaj trenerowi zdaniami typu: “tak ma pan racje on popełnił błąd”. Staraj 
się raczej odpowiadać zdaniami typu: “on stał pod innym kątem niż Pan” itp. 

Trzymaj czas ze mną i w ŻĄDNYM WYPADKU nie zatrzymuj zegarka. 

Zapamiętaj kto ma już żółtą kartkę, abyś pamiętał, że kolejna żółta kartka to 
automatycznie czerwona. 

Jeśli jest to druga żółta kartka i tego nie zauważyłem, albo pomylę zawodnika 
któremu pokażę kartkę (żółtą lub czerwoną) daj mi znać zanim wznowimy grę. 

Drużyna zdobywa bramkę jednak bramkarz był faulowany, :beep: a później sygnał 
flagą. 

Napastnik zdobywa bramkę ręką, :beep: a później sygnał flagą. 

Obrońca zagrywa umyślnie piłkę ręką pozbawiając drużynę atakującą zdobycie 
bramki. :beep: flaga, procedura rzutu karnego, czerwona kartka. 



Trzymaj kontakt wzrokowy ze mną gdy piłka jest poza grą. 

Jeśli bramkarz przekracza przy wykopie linię pola karnego, najpierw daj znać 
bramkarzowi, aby uważał następnym razem (nie podnoś od razu flagi), ale daj mu 
znać tak, żeby inni zawodnicy to też słyszeli. Gdy zrobi to po raz drugi, podnieś flagę 
i poczekaj na mój gwizdek. 

“Expect the unexpected” Ograniczaj używanie sygnału :beep: do sytuacji, gdy jest to 
potrzebne i nie nadużywaj go 

Informację na temat zmiany podawaj mi tylko, gdy piłka jest poza grą. 

Oczywiście całość to sugestia i przykład rozmowy, który ma pomóc w ułożeniu swojej 
własnej rozmowy. Pamiętaj, aby zawsze „nadawać na tych samych falach”. Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego. 

źródło: sedziapilkarski.pl 


