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Odprawa organizacyjna zespołu sędziowskiego  

z kierownikami drużyn –jako ważny element 

profesjonalnego podejścia do zawodów. 
 
 

Jak powinna wyglądać odprawa przedmeczowa zespołu 
sędziowskiego z kierownikami drużyn? Kiedy powinna się odbyć? Co na 
odprawie powinien mówić sędzia? O czym należy poinformować 
kierowników? 
Takich pytań przed zawodami nurtuje nas – sędziów, wiele. 
Przeprowadzenie odprawy przedmeczowej jest bardzo ważnym 
elementem organizacyjnym zawodów piłki nożnej. 
Zespół sędziowski wyznaczony do prowadzenia zawodów przez 
Kolegium Sędziów zobowiązany jest do przybycie na miejsce 
rozgrywania zawodów na co najmniej 45 minut ( na zawodach szczebla 
centralnego – co najmniej 1.5 godziny) przed rozpoczęciem w celu: 

a) Sprawdzenia protokołu weryfikacji boiska który powinien się 
znajdować w szatni sędziowskiej lub w innym miejscu 

b) Sprawdzenia czy pole gry nadaje się do przeprowadzenia 
zawodów. 

c) Odebranie sprawozdania z zawodów z wypełnionymi składami 
drużyn 

d) Sprawdzenia kart zdrowia zawodników. 
e) Dokonania oceny przydatności i wyboru piłek do gry 
f) Przyjęcia ewentualnych protestów od kapitanów drużyn 
g) Omówienia zasad prowadzenia zawodów z sędziami asystentami 

oraz sędzią technicznym  
h) Kontroli ubioru zawodników przed wejściem na pole gry. 

Po przyjeździe na zawody pierwszym etapem przygotowania 
organizacyjnego do meczu jest odprawa przedmeczowa. 
Po wspólnym dokonaniu oceny przygotowania pola gry i jego 
najbliższego otoczenia, która polega na ocenie przydatności do gry a 
polega na sprawdzeniu czy: 
- wyposażenie pola gry odpowiada wymogom przepisów gry 
- siatki bramkowe są dokładnie przymocowane do bramek i podłoża 
- wszystkie linie oznakowania pola gry są wyraźne 
- wszystkie przeszkody stałe, jak słupy, ławki rowy itp. mogące stwarzać 
niebezpieczeństwo dla uczestników zawodów znajdują się w 
odpowiedniej odległości od linii bocznych ( 3m)  i linii bramkowych ( 8m) 
lub są odpowiednio zabezpieczone. Oceniając przydatność pola gry do 
zawodów sędzia winien wziąć pod uwagę przede wszystkim to czy jego 
stan nie zagraża bezpieczeństwu uczestników zawodów.  
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Po przyjeździe, informujemy kierowników drużyn że 30 minut przed 
rozpoczęciem zawodów ( 75 minut na szczeblu centralnym), odbędzie 
się w szatni sędziowskiej ( lub uzgodnionym pomieszczeniu) odprawa z 
kierownikami obu drużyn (oraz jeżeli obecni będą delegat lub 
obserwator) 
Odprawę zaczyna sędzia główny a składać powinna się ona z 
następujących elementów.  
 

1. Przedstawienie zespołu sędziowskiego, delegata, obserwatora 
(jeżeli są obecni), powitanie, wręczenie wizytówek meczowych. 

2. Porównanie strojów meczowych drużyn (koszulki, spodenki, getry) 
ze strojami meczowymi bramkarzy i sędziów. Ważnym elementem 
jest również sprawdzenie strojów bramkarzy rezerwowych.  Sędzia 
musi sprawdzić, czy zawodnicy posiadają zgodny z przepisami 
ubiór. W szczególności obuwie – przed rozpoczęciem zawodów, 
przed drugą połową zawodów, dogrywką, i w innym czasie kiedy 
taka potrzeba zachodzi. Kontrola ubioru przed rozpoczęciem gry i 
drugą połową winna się odbywać w miejscu do tego 
przeznaczonym możliwie najmniej widocznym dla publiczności tuż 
przed wejściem na pole gry. 

3. Kwestia systemu rozgrywania meczu – należy zapytać kierownika 
drużyny gospodarzy, czy mecz będzie rozgrywany systemem 
wielopiłkowym, jeśli tak, to sędzia powinien poinformować, że 
arbiter techniczny przeprowadzi odprawę z chłopcami od 
podawania piłek przed meczem oraz sprawdzi ich ubiór (można 
poprosić kierownika gospodarzy o udostępnienie drużynie gości 2 
piłek do rozgrzewki), Musi on pouczyć  chłopców o konieczności 
szybkiego dostarczania piłki zawodnikowi. Nie wywiązywanie się 
chłopców do podawania piłek z tych obowiązków musi być 
odnotowane przez sędziego w sprawozdaniu z zawodów. Zabrania 
się zawodnikom rezerwowym i chłopcom do podawania piłek 
zagrywania przez nich piłką poza liniami bramkowymi lub 
bocznymi, w czasie trwania zawodów. Obowiązkiem sędziego jest 
niedopuszczenie do tego rodzaju postępowania ( najczęściej o tym 
zapominamy). Najczęstszym sposobem rozgrywania zawodów jest 
system tradycyjny. W systemie tradycyjnym do gry używa się tej 
samej piłki meczowej a piłki zapasowe użyte są tylko wtedy gdy 
piłka meczowa pęknie lub stanie się niezdatna do gry lub zostanie 
wykopnięta tak daleko od pola gry że zdaniem sędziego użycie 
piłki zapasowej znacząco przyśpieszy wznowienie gry.   

4. Rozgrzewka zawodników rezerwowych – należy poinformować 
kierowników, gdzie będzie odbywać się rozgrzewka zawodników 
rezerwowych (miejsce), w jakiej liczbie, dodając że w 
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odróżniających się kamizelkach i bez piłek. Zawodnik rezerwowy 
może się rozgrzewać za liniami bocznymi pola gry. Nie wpływając 
swoją osobą na przebieg gry, i komfort pracy sędziów ( nie może 
również przebywać po przeciwnej stronie pola gry). Zawodnicy 
rezerwowi mogą rozgrzewać się poza własnymi bramkami tylko w 
wyjątkowych wypadkach po uzyskaniu przed rozpoczęciem 
zawodów zgody sędziego. Jak już powiedziałem, na spotkaniu 
przed meczowym sędzia dokładnie ustala gdzie powinni 
rozgrzewać się ( za pierwszym sędzią asystentem lub za 
reklamami za bramką) ilu zawodników rezerwowych może się 
rozgrzewać jednocześnie. Wyjątkowo jeżeli miejsce na to pozwala, 
sędzia może zezwolić siedmiu zawodnikom z każdej drużyny aby 
rozgrzewali się jednocześnie w wyznaczonym miejscu.  Jeżeli 
drużyna w trakcie meczu wykorzysta swój limit zmian to dalsza 
rozgrzewka pozostałych zawodników jest nieuprawniona.  

5.  Obowiązkiem arbitrów jest zwrócenie kierownikowi drużyn o 
najnowszych wytycznych i zmianach regulaminowych ( co rzadko 
czynią sędziowie) np. zmiana wieku zawodnika młodzieżowego 
zakaz używania „tejpów” - plastrów podtrzymujących ochraniacze o 
szerokości większej niż 2 cm, w innym kolorze niż getry. W 
związku z powyższym wszyscy sędziowie na swoich szkoleniach 
powinni być zapoznani z regulaminami rozgrywek i nowymi 
wytycznymi.  

6. Ważna jest również informacja dotycząca liczebności 
zorganizowanej grupy kibiców przyjezdnych, 

7. Poinformowanie o dokładnym czasie stawienia się drużyn przed 
wyjściem na płytę boiska, aby rozpocząć punktualnie zawody. 
Najczęściej zawody rozpoczynają się z 3-5 minutowym 
opóźnieniem.  

8. Przed zawodami w czasie odprawy przed meczowej należy ustalić 
z kierownikiem drużyny gospodarzy oznaczenie punktu 
medycznego i noszowych. W jakich będą ubiorach a także poprzez 
sędziego technicznego jeżeli taki jest uzgodnienie szczegółowej 
współpracy a także poprosić o podpisanie protokołu przez 
uprawnionego lekarza. Należy przypomnieć że gra powinna być 
przerwana od razu jeżeli w/g opinii sędziego zawodnik uległ 
poważnej kontuzji. Po zasięgnięciu opinii kontuzjowanego 
zawodnika, sędzia zezwala jednemu najwyżej dwóm 
przedstawicielom służb medycznych na wejście na pole gry w celu 
stwierdzenia rodzaju kontuzji, oraz zadbanie o szybkie zniesienie 
kontuzjowanego zawodnika poza pole gry. W tym samym czasie 
co służba medyczna na pole gry powinni wejść noszowi aby 
spowodować zniesienie kontuzjowanego zawodnika tak szybko jak 
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tylko to będzie możliwe. Sędzia musi sprawować nadzór nad tym, 
aby zawodnik został bezpiecznie zniesiony z pola gry. W 
pozostałych przypadkach jeżeli zawodnik uległ niegroźnej kontuzji , 
gra powinna być kontynuowana aż do momentu opuszczenia przez 
piłkę pola gry. Udzielanie kontuzjowanemu zawodnikowi pomocy 
na polu gry jest niedozwolone. Zawodnik z krwawiącą raną musi 
opuścić pole gry i może powrócić do gry dopiero gdy sędzia 
stwierdzi że krwawienie zostało zatamowane. Zawodnik nie może 
mieć na sobie   zakrwawionego ubioru.  

9.  Ustalenie miejsc wydzielonych dla zawodników rezerwowych -  
(jeśli nie ma oznaczenia boksów „Gospodarze”, „Goście”),  

10. Jeżeli mecz będzie rozgrywany przy sztucznym świetle 
należy ustalić kiedy zostaną zapalone jupitery, 

11. Sędzia techniczny – ustala gdzie znajduje się oznaczone 
miejsce dla sędziego technicznego, kwestia tablic do sygnalizacji 
zmian zawodników (niektóre kluby posiadają tablice elektroniczne, 
co ułatwia pracę sędziom), 

12.  Trzeba ustalić jaka jest ochrona zawodów piłkarskich – ze 
względów bezpieczeństwa spotkania, jak i komfortu pracy sędziów, 
ważną kwestią jest ochrona, jeśli jest taka na meczu, należy ustalić 
kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie zejść sędziów do szatni 
oraz zawodników. 

13.  W sytuacjach okolicznościowych np. wręczenie pucharów, 
odznaczeń a także uczczenia minutą ciszy pamięci ważnych osób 
lub wydarzeń – należy to uzgodnić ze spikerem.  

14. Ewentualne pytania lub uwagi. 
 
Sędzia w swoim wystąpieniu nie może przejawiać objawów stresu, 
powinien pewnie omówić wszystkie powyższe punkty odprawy. 
Profesjonalnie przeprowadzona odprawa to dobra zapowiedź 
sędziowania na wysokim poziomie, ponieważ jest ono nie tylko 
podejmowaniem decyzji na boisku, ale także naszą postawą od 
momentu wejściu na obiekt aż do opuszczenia go. 
 
Kwestia organizacyjna zawodów, ułatwia sędziemu prowadzenie całych 
zawodów, nie musi on martwić się o wiele tzw. nieprzewidzianych 
sytuacji związanych z drużynami, czy samym boiskiem. 

Pamiętajmy również o rozgrzewce, która jest ważnym czynnikiem 
wpływającym na naszą formę fizyczną, przygotowaniem organizmu do 
wysiłku i przygotowaniu układu kostnego i oddechowego. Rozgrzewka 
powinna być specjalistyczna inna dla sędziego głównego oraz inna dla  
asystentów-  trwać powinna od 15-20 minut. Nowością którą 
zauważyłem u sędziów z Japonii przed zawodami POLSKA – GRECJA  
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była wstępna rozgrzewka w szatni sędziowskiej przy wykorzystaniu 
ćwiczeń rozciągających a potem rozgrzewka na boisku.  Sama 
rozgrzewka, często niedoceniana przez sędziów jest inwestycją we 
własne zdrowie, szczególnie w przyszłości, nosi ona także znamiona 
aspektu psychologicznego – trójka sędziowska jest pozytywnie 
postrzegana przez otoczenie, kibiców oraz zawodników i trenerów. 

Jeszcze chciałem parę słów powiedzieć o procedurze wymiany 
zawodników, która dość często wykonywana jest niedbale niestarannie i 
nie zgodnie z przepisami gry.  

Przy wymianie zawodnika na zawodnika rezerwowego muszą być 
przestrzegane następujące warunki: 
 

 Sędzia musi być poinformowany przed dokonaniem wymiany 

 Zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry tylko wówczas gdy 
opuścił je już zawodnik wymieniony i po otrzymaniu 
przyzwalającego znaku sędziego. 

 Zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry  tylko przy linii środkowej 
i podczas przerwy w grze. 

 Wymiana zawodników została dokonana z momentem wejścia 
zawodnika rezerwowego na pole gry 

 Od tego momentu zawodnik rezerwowy,  staje się zawodnikiem  
zawodnik którego on wymienił staje się zawodnikiem wymienionym  

 Zawodnik wymieniony nie może ponownie wejść na pole gry i 
wziąć udziału w grze 

 Wszyscy zawodnicy rezerwowi podlegają władzy i jurysdykcji 
sędziego, bez względu na to czy wezmą udział w grze 

 Zawodnik wymieniony nie ma obowiązku opuszczać pola gry na 
wysokości linii środkowej. 

 Zgoda na dokonanie wymiany może w pewnych okolicznościach 
zostać cofnięta np. gdy zawodnik rezerwowy nie jest w pełni 
gotowy do wejścia na pole gry 

 Zawodnik rezerwowy który podczas wymiany nie wszedł jeszcze 
na pole gry nie może wykonać wrzutu względnie rzutu z rogu, 
ponieważ procedura wymiany nie została zachowana 

 Jeżeli zawodnik przeznaczony do wymiany odmawia opuszczenia 
boiska sędzia przerywa procedurę wymiany i nakazuje 
kontynuowanie gry 

 Jeżeli wymiana następuje podczas przerwy pomiędzy częściami 
zawodów, procedura wymiany winna nastąpić przed rozpoczęciem 
drugiej połowy zawodów, względnie dogrywką. 

 Zawodnik nie posiadający ważnej karty zdrowia nie może zostać 
dopuszczony do gry 
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 Wymiana zawodników musi mieć następujący przebieg 
a) Osoba funkcyjna wpisana do sprawozdania wręcza wyznaczonemu 

sędziemu technicznemu względnie asystentowi nr 1 kartkę 
wymiany zawodnika, która zawiera: nazwisko, imię i numer 
wprowadzanego zawodnika do gry oraz te same dane zawodnika 
opuszczającego pole gry, minutę dokonanej wymiany, i nazwę 
drużyny, której ta zmiana dotyczy 

b) Zawodnik rezerwowy – wchodzący do gry- oczekuje przy linii 
środkowej na pozwolenie sędziego na wejście na pole gry, po 
uprzednim opuszczeniu go przez schodzącego współpartnera 

c) Do oczekującego zawodnika rezerwowego może podejść jedynie 
jedna osoba funkcyjna wpisana do sprawozdania z zawodów 

d) Sędziowie powinni przyspieszyć procedurę wymiany zawodników, 
tak aby nie tracić nie potrzebnie czasu trwania zawodów. 

e) Jeżeli po opuszczeniu boiska przez zawodnika przeznaczonego do 
wymiany zanim zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry 
zrezygnowano z wymiany to zawodnik który opuścił boisko może 
powrócić na nie jedynie za zgodą sędziego.  

 

W dzisiejszej piłce nożnej sędziowie  stanowią zespół ( drużynę) w 
którym każdy z sędziów ma do wykonania konkretne zadanie jest 
ważnym elementem całości, takie podejście powoduje, iż zostawiamy po 
sobie dobrą opinię i pozytywne wrażenie. 

 
O poziomie pracy sędziego decydują przede wszystkim następujące 
czynniki: 

a) Przygotowanie kondycyjne 
b) Znajomość przepisów gry i ich interpretacji 
c) Koncentracja i odporność psychiczna 
d) Przygotowanie organizacyjne wraz z prawidłowo przeprowadzoną 

odprawą. 
e) Praca na boisku podczas zawodów 

 
Ocena obserwatora powinna premiować umiejętności sędziego na 
boisku – jego warsztat i fachowość. Najważniejsze jest udzielanie 
właściwego instruktażu  po zawodach na podstawie pozytywnych i 
negatywnych faktów które miały miejsce podczas obserwowanych 
zawodów. Praca obserwatora powinna oscylować wokół tezy Jak mogę 
pomóc sędziemu a nie jak mogę znaleźć błędy w jego pracy. Ważne jest 
dla oceny pracy sędziego zachowanie się sędziego w sytuacjach 
krytycznych i trudnych. 
 Jak powiedziałem zespół sędziowski można śmiało porównać do 
profesjonalnego zespołu piłkarskiego, który cały czas trzeba doskonalić, 
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min na obozach zagranicznych co przypomina zgrupowanie drużyn 
piłkarskich.  
Wprowadzanie tego typu nowych pomysłów oraz zawodowstwo  
w sędziowaniu – to krok ku przyszłości.  
 

 
 

 

 

 

 


