
Współpraca z asystentem w zakresie znaków umownych, sposobu 
posługiwania się chorągiewką, poruszania się po linii, sygnalizacji gry 
niedozwolonej, egzekwowania odległości spalonego, zdobycia bramki 
lub nie, wymiany zawodników i innych zdarzeń” 
 
UWAGI PRAKTYCZNE DO WSPÓŁPRACY TRÓJKI SĘDZIOWSKIEJ 

/praktyczna sygnalizacja chorągiewką/  
 

 Opracował: Roman Kostrzewski obserwator szczebla centralnego 
Coraz większe wytrenowanie piłkarzy, szybsza gra sprawiają, 

że oczekuje się większej niż dotychczas pomocy ze strony sędziów 
asystentów i technicznego w prowadzeniu zawodów /jeżeli taki jest 
przewidziany/.  

Wszystko to sprawia, że czwórka sędziowska powinna być 
„zespołem” doskonale zorganizowanym i ciągle doskonalącym metody 
współdziałania.. Tylko doskonale przygotowany pod względem 
teoretycznym, fizycznym i znający najnowsze interpretacje asystent 
pomoże sędziemu w prawidłowym przeprowadzeniu zawodów, 
powinien interweniować z wyczuciem, aby nie podważać autorytetu 
sędziego głównego. Jego dewizą przy podejmowaniu decyzji powinno 
być: „tak dużo jak to konieczne tak mało jak to możliwe”. 

Odprawa przedmeczowa ma na celu przygotowanie asystentów 
do prowadzenia zawodów. Uznano, że tylko przez praktykowanie 
techniki i upewnienie się że każdy członek zespołu sędziowskiego 
posiada podstawową wiedzę i umiejętność interpretacji przepisów gry 
zespół może dalej się rozwijać. Członkowie zespołu powinni również 
znać swoje rolę. Tylko wtedy mogą być skuteczni w działaniu, jeżeli 
sędzia weźmie odpowiedzialność za otwarte i szczere przedmeczowe 
instrukcje oraz dyskusje a także jest otwarty na pytania i konkluzje. 

Przypomina się zespołowi sędziowskiemu korzyściach 
płynących z przeprowadzenia szczegółowej przedmeczowej odprawy 
omawiającej rolę każdego członka zespołu sędziowskiego. Tylko wtedy 
nie ma wątpliwości, co do zadań i odpowiedzialności. Uznano, że 
sędziowie powinni pomóc przygotować sędziów asystentów do pełnej 
współpracy w meczu przez dawanie adekwatnych i szczegółowych 
instrukcji przedmeczowych nawet, jeśli zespół sędziowski pracował 
wielokrotnie razem na wcześniejszych zawodach. Kontakt wzrokowy 
i wzajemna świadomość z dwustronną komunikacją są uznane jako 
niezbędne. 



Kontakt wzrokowy z asystentami: 

 powinien być częsty 

 powinien być szybki 

 jest zalecany na początku każdej akcji zaczepnej 

 jest zalecany przed uznaniem bramki 

 jest zalecany przed podyktowaniem rzutu karnego 
Należy pamiętać o utrzymaniu wysokiego poziomu koncentracji 

przez wszystkich sędziów w ciągu całych zawodów. Kształtowanie 
umiejętności rozładowywania stresu po popełnionym błędzie /zarówno 
skorygowanym jak też nie /. Sędzia powinien jak najszybciej starać się 
zapomnieć o kontrowersyjnej sytuacji. Nie ma nic gorszego jak 
naprawianie jednego błędu drugim. Trzeba pamiętać, że nie może być 
na polu gry miejsca niezagospodarowanego przez sędziów np. żadne 
oplucie, uderzenie, kopnięcie nie może być, niezauważone przez 
sędziów. W celu uniknięcia błędów / a przynajmniej ograniczenia ich do 
minimum/ konieczne jest przeprowadzenie przez sędziego głównego 
odprawy przedmeczowej. 

Omawianie współpracy jest, więc niezbędnym elementem 
przygotowań sędziego do zawodów. Dodatkowo przedmeczowa 
odprawa nabiera jeszcze większego znaczenia w momencie, kiedy nie 
mamy na zawodach stałych trójek sędziowskich zdarza się czasami, że 
arbitrzy nawet nieznające się nawzajem. Postępująca szybkość gry 
sprawia, że zespół sędziowski musi być zespołem doskonale 
zorganizowanym i ciągle doskonalącym metody współdziałania.. 

Zaleca się również by zespół sędziowski wykorzystywał czas po 
meczu w celu oceny wspólnej pracy. Na odprawie przedmeczowej 
należy omówić następujące zagadnienia: 

 rzut od bramki 

 rzut z rogu 

 rzut karny 

 wybicia piłki przez bramkarza 

 spalony a pozycja spalona 

 rzuty wolne na środku boiska lub tuż przed polem karnym 

 wyjścia piłki przez linię boczną lub bramkową  

 prawidłowe zdobycie bramki 

 nieprawidłowego zdobycia bramki 

 przewinień w ich bliskości 

 zdarzeń poza swoją widocznością  

 przewinień przed polem karnym 



 przewinień ukrytych, których nie widział sędzia główny 

 sprawdzenia siatek bramkowych 

 wykluczenia zawodnika 

 wymiany zawodnika 

 rozgrzewki zawodników rezerwowych 

 pomocy lekarskiej na boisku 

 powrotu zawodnika kontuzjowanego 

 powrotu zawodnika, który poprawiał swój ubiór 

 problemów z zawodnikami rezerwowymi i wymieniającymi w 
strefie technicznej 

 problemów oficjelami w strefie technicznej 

 problemów z lekarzami, z masażystami i noszowymi 

 kontrataku 

 obserwacji zawodników udających się do szatni po zakończeniu 
każdej z części gry. 

Stosowanie sygnalizacji przez asystenta: 
a) jak długo należy sygnalizować: 

 prawidłowo zdobytą bramkę do skutku: 

 przewinienia na czerwoną kartkę do skutku 

 nieprawidłowo zdobyta bramka do skutku włącznie z wejściami 
na boisko (do wznowienia gry) 

 piłka opuściła pole gry do skutku 

 błąd związany z pokazaniem kartki (innemu zawodnikowi – 
asystent musi być konsekwentny z wejściem na boisko w razie 
potrzeby) 

b) kiedy asystent powinien zakończyć sygnalizację: 

 gdy sędzia główny podziękuje za sygnalizację 

 po zakończeniu akcji, gdy gra zostanie wznowiona np. asystent 
sygnalizował faul 

 asystent sygnalizował spalonego a drużyna poszkodowana 
przejęła piłkę 

 ustąpiły inne okoliczności np. chwilowe wejście na boisko 
obcego ciała, druga piłka itp. 

c) wskazania asystentów gry faul: 

 bezwzględnie w jego bezpośredniej bliskości chyba, że główny 
sygnalizuje korzyść, główny wcześniej odgwiżdże przewinienie 

 asystent musi być przekonany, że główny z zajmowanej pozycji 
nie mógł ocenić zdarzenia, zdarzenie miało miejsce poza polem 



widoczności głównego (odwrócony, zasłonięty) zauważy, że 
główny przeżywa chwilę dekoncentracji 

 pomoc przy przewinieniu drużyny broniącej na pograniczu pola 
karnego dotyczy faulu na napastniku, zagrania ręką przez 
obrońcę, przez bramkarza 

 jeżeli wewnątrz pola karnego przemieszcza się w stronę 
chorągiewki przed polem karnym staje nieruchomo na 
wysokości przewinienia 

 w sytuacji oczywistej a sędzia nie zareagował, lekko potrząsać 
chorągiewką (musi podnieść chorągiewkę, gdy /również w polu 
karnym/ był faul, niesportowe zachowanie, agresywne 
zachowanie) 

d) ocena spalonego – pozycji spalonej: 

 to nie jest tylko sprawa asystenta 

 zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej może być 
ukarany jedynie wtedy, gdy w momencie dotknięcia lub 
zagrania piłki przez współpartnera zdaniem sędziego jest 
zaangażowany w grze poprzez (branie udziału w grze lub 
przeszkadzanie przeciwnikowi lub odnoszenie korzyści 
z przebywania na tej pozycji) 

 asystenci muszą korzystać z zasady „patrz – czekaj”, decyzja 
nieco spóźniona, ale prawidłowa jest lepsza od decyzji szybkiej, 
lecz nieprawidłowej, asystent ‘nadpobudliwy” wskaże 
spalonego, bo skupi się na linii spalonego, główny nie, kiedy 
z zajmowanej pozycji może lepiej ocenić czy będący na pozycji 
spalonej np. przeszkadza w grze 

e) relacje sędziów przy zmianach: 

 sygnalizacja asystenta (sygnał bip) 

 przejmowanie sygnalizacji 

 zmiany dokonuje sędzia techniczny lub asystent nr, 1 gdy nie 
ma technicznego 

 postępowanie sędziów, gdy jest więcej zmian(pomoc asystenta) 

 należy w omawianiu współpracy poinformować asystentów, że 
mogą korzystać z sygnalizacji pośredniej, gdy sędzia główny 
jest odwrócony tyłem do asystenta z czerwoną chorągiewką  

f) problem konsultacji: 

 konsultacja jest dopuszczalnym elementem współpracy 

 stosowanie prawidłowych sygnalizacji, znaków umownych 
powinno ograniczyć potrzebę konsultacji 



 konieczna konsultacja (należy minimalizować czas jej trwania) 

 powinna uwzględniać w sposób zwięzły rodzaj przewinienia, co 
się stało, kto brał w tym udział, gdzie to było, proponowanie 
kary i sposób wznowienia gry 

 podczas konsultacji sędziowie zwróceni twarzą do boiska bez 
obecności zawodników 

 zaleca się, aby sędzia asystent przesuwał się 4 do 5 metrów 
w kierunku zbliżającego się do niego sędziego 

 konsultacja z sędzią technicznym (musi on wskazywać 
sędziom, kiedy z powodu błędnej identyfikacji zostanie 
napomniany niewłaściwy zawodnik lub, kiedy zawodnik nie 
zostaje wykluczony z gry po tym jak sędzia ponownie 
napomniał go lub, kiedy jak poza widocznością sędziego 
i sędziów asystentów dochodzi do gwałtownego, agresywnego 
zachowania zawodnika nadal jednak tylko sędzia posiada 
władzę rozstrzygania we wszystkich zdarzeniach związanych 
z grą 

g) postępowanie sędziów w sytuacjach zapalnych: 

 w takich sytuacjach asystent może wejść na boisko 

 pomoc sędziego technicznego 

 pomoc drugiego asystenta 
h) czy ocena symulacji należy tylko do sędziego głównego: 

 asystent w tym względzie powinien również wykazać się 
aktywnością: brakiem reakcji przy jednoczesnym utrzymaniu 
kontaktu wzrokowego z głównym upewni sędziego, że asystent 
również ocenia sytuację, w której nie było przewinienia, 
dopuszczalny jest lekki ruch /gest / ręką mówiący, że nie było 
przewinienia (szczególnie w sytuacji, gdy należy zastosować 
napomnienie) 

i) postępowanie przy potwierdzaniu bramki: 

 asystent nie podnosi chorągiewki 

 kiedy piłka wyraźnie przekracza linię bramkową wewnątrz 
bramki asystent wyraźnie, zdecydowanie biegnie kilka kroków 
wzdłuż linii bocznej /może moment przekroczenia piłki linii 
bramkowej pokazać chorągiewką, jeżeli to pomoże we 
współpracy/ 

 w kontrowersyjnych sytuacjach ruch w kierunku środkowej linii 
powinien być wyraźny/sprint/ 

 



j) wejście asystenta na boisko: 

 przy rzutach wolnych w pobliżu linii bocznej 

 w celu ustawienia muru (tylko, gdy odległość reklamuje 
wykonawca) 

 asystent nie powinien odliczać odległości 9,15 m krokiem, lecz 
ustawiać mur z pozycji piłki  

 tylko wówczas, gdy sytuacja np. w pobliżu pola karnego 
wymaga odpowiedniego ustawienia sędziego głównego 
i główny tego oczekuje 

 po ustawieniu muru asystent zajmuje pozycje na wysokości 
przedostatniego zawodnika drużyny broniącej 

 koncentruje również uwagę na linii bramkowej 

 dopiero wówczas główny daje sygnał do wykonania rzutu  
k) jak optymalizować efekty wykorzystywania prawidłowych 

relacji w zespole sędziowskim: 

 bezwzględnie utrzymywać wysoki poziom koncentracji przez 
wszystkich sędziów w ciągu całych zawodów 

 kształtowanie umiejętności rozładowywania stresu po 
popełnionym błędzie (zarówno skorygowanym jak też nie 

 ćwiczenie umiejętności pracy w zespole 

 pozytywne nastawienie do współpracy i wolę podejmowania 
odpowiedzialności za decyzję kolegów –chęć ich naprawienia  

 pozytywne nastawienie do wykonywania „dobre roboty” będącej 
efektem pracy całego zespołu 

 unikać rywalizacji pomiędzy członkami zespołu w trakcie 
zawodów na rzecz własnych korzyści 

 ćwiczenie umiejętności pokonywania lęku przed pojawieniem 
się sytuacji trudnych, niejednoznacznych 

 nastawienie psychiczne na wykonanie zadania 
(przeprowadzenie zawodów) a nie myślenie o tym, aby nie było 
sytuacji kontrowersyjnych 

 ćwiczenie bystrości i szybkości obserwowania zdarzeń w 
różnych perspektywach (ćwiczenie koordynacji ruchowej, 
ćwiczenie szybkości obracania głową i podzielności uwagi 

 wystrzegać się tzw. „demonstracji oceniającej” np. asystent daje 
odczuć widzom, ławkom rezerwowym „to nie ja –to on” 

 dokładne omawianie współpracy przed zawodami 

 kontakt wzrokowy przez całe zawody 



 w przypadku zauważenia słabszych momentów któregoś 
z sędziów pozostali powinni bardziej się uaktywnić i więcej 
interesować się jego polem działania 

 niekiedy dyskretny znak umowny może być cenną pomocą przy 
podejmowaniu prawidłowej decyzji 

 asystent nie może obserwować gry 

 asystent powinien zagospodarować wzrokiem pełen obraz pola 
gry (nie może być żadnej części pola gry nie obserwowanej 
przez żadnego sędziego. Zawodnicy i piłka muszą być pod 
stałą kontrolą. 

             Przypomina się asystentom, że gdy piłka opuści pole gry 
sygnalizacja chorągiewką asystenta powinna wskazywać jednocześnie 
prawidłowe wznowienie gry i kierunek,w sytuacjach klarownych 
asystent bezpośrednio wskazuje kierunek wrzutu na całej długości linii 
bocznej, w sytuacjach trudnych, kiedy piłka pozostaje w grze 
dyskretnie wcześniej uzgodnione wskazanie ręką może dostarczyć 
wartościowego wsparcia sędziemu. Ważny jest kontakt wzrokowy 
i dyskretne wskazania ręką asystenta mogą być pomocne w 
przekazywaniu informacji sędziemu np. rodzaj przewinienia z art. XII. 
Zredukuje to konieczność podbiegania do asystenta w celu konsultacji 
w trakcie zawodów. Przewinienia gwałtownego, agresywnego 
zachowania zauważone i zasygnalizowane przez asystenta muszą być 
traktowane zgodnie z przepisami gry (nie można lekceważyć 
wskazania asystenta). Przy rzutach wolnych w pobliżu pola karnego 
asystent powinien ustawić się w linii z przedostatnim zawodnikiem 
drużyny broniącej (kontrolować linię spalonego), ale również musi 
kontrolować linię bramkową. Sędzia powinien kontrolować piłkę 
i zawodników w murze. Po spalonym, kiedy jest to możliwe asystent po 
tym jak przyznany został rzut wolny pośredni za spalonego powinien 
ustawić się na wysokości miejsca gdzie powinna być ustawiona piłka 
przy wznowieniu gry. Następnie powinien natychmiast zająć pozycje do 
kontrolowania linii spalonego (na równi z przedostatnim zawodnikiem 
drużyny broniącej znajduje się w pobliżu pola karnego), co jest jego 
priorytetem. Przy rzutach od bramki i kiedy bramkarz jest w posiadaniu 
piłki we własnym polu karnym zaleca się, aby asystent czasami 
sprawdzał czy piłka jest prawidłowo ustawiona lub czy bramkarz nie 
przekroczył linii pola karnego zanim pozbył się jej z rak. To powinno 
być zrobione w dogodnych sytuacjach np. gdy przedostatni zawodnik 
drużyny broniącej znajduje się w pobliżu pola karnego. Kontrolowanie 
spalonego w dalszej grze jest priorytetem dla asystenta.  



Rzut rożny - zaleca się przy rzutach rożnych, aby asystent zajął 
pozycje za chorągiewką w linii z linią bramkową. Odpowiedzialność 
przy wrzucie jest na sędziego głównego i asystenta. Sędzia kontroluje 
ręce wrzucającego a asystent obserwuje zgodność ustawienia stop 
wrzucającego.  
Rzut karny - jeżeli jest przyznany podczas normalnego czasu gry 
asystent powinien znajdować się na przecięciu linii bramkowej i linii 
ograniczającej pole karne. Przy rzutach z punktu karnego w celu 
wyłonienia zwycięskiej drużyny jeden asystent powinien znajdować się 
na przecięciu linii bramkowej z linią ograniczającą pole bramkowe 
a drugi kontrolować zawodników w kole środkowym. Przypomina się 
również sędziom i asystentom, że „nieaktywny” bramkarz powinien 
pozostać na linii bramkowej w pobliżu przecięcia się jej z linią 
ograniczająca pole karne.  
Wymiany zawodników – zdecydowano, że jeżeli ma miejsce wymiana 
to powinna być nadzorowana przez sędziego technicznego 
w porozumieniu z sędzią. Asystent nie musi się przemieszczać w 
stronę linii środkowej. Asystenci muszą pamiętać, że najpierw 
zawodnik musi zejść z boiska a potem zawodnik może wejść na 
boisko. 
Technika trzymania chorągiewki – zaleca się, aby sędzia asystent 
trzymał w ręce najbliżej pola gry poprzez przekładanie chorągiewki 
podczas zmiany kierunku ruchu. Przy takim postępowaniu chorągiewka 
jest widoczna dla sędziego przez cały czas trwania zawodów. Związki 
wojewódzkie zobowiązane są do instruowania nowych sędziów 
asystentów. Jednak technika ta nie jest obowiązkowa dla 
doświadczonych sędziów asystentów. Obserwator powinien oceniać 
występ asystenta poprzez trafność jego decyzji.  
Komisja Sędziowska UEFA stoi na stanowisku, że olbrzymia rolę do 
spełnienia we właściwej interpretacji przepisów gry przez zespół 
sędziowski mają obserwatorzy, którzy winni być traktowani jako 
„przedłużenie” szkolenia teoretycznego w praktyce boiskowej. 
Wystawienie oceny sędziom to tylko część ich obowiązków. 
Najważniejsze jest udzielenie właściwego instruktażu po zawodach na 
podstawie (pozytywnych i negatywnych) faktów, które miały miejsce 
podczas określonych zawodów. Dlatego praca obserwatora powinna 
oscylować wokół tezy: ”jak mogę pomóc sędziemu a nie jak mogę 
znaleźć błędy w jego pracy. Dla oceny pracy sędziego w danych 
zawodach istota muszą być jego zachowania i postępowanie w tzw. 
sytuacjach krytycznych, ważnych dla zawodów. Do takich należy 



zaliczyć przede wszystkim sytuacje związane z uznaniem bramek, 
podyktowaniem rzutów karnych, czy tez decyzja o wykluczeniu 
zawodnika. Trzeba wysłuchać uzasadnienia sędziego i podając 
właściwą dyskusję argumentując własne stanowisko. 


