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SZTUKA DOBREGO SĘDZIOWANIA

„Dobry sędzia będzie używał przepisów tak, aby wszyscy zainteresowani mogli czerpać 
radość z gry”

„Istota dobrego sędziowania opiera się na pojęciu „fair” i konsekwencji sędziego:
• być „fair” wobec każdego uczestnika zawodów, 
• być odbieranym „fair” przez widzów”

„Sędzia musi budzić zaufanie, pozwalając zawodnikom na tworzenie widowiska sportowego 
poprzez:
• precyzję w swoim sędziowaniu
• płynne kierowanie zawodami do samego końca,
• pełnienie roli wychowawcy używając przepisów do zapobiegania i karania postaw                      

niezgodnych z przepisami lub upominania niezdyscyplinowanych,
• promowanie siatkówki – pozwalając zabłysnąć widowiskowym elementom gry, a 

najlepszym zawodnikom na tworzenie widowiska dla publiczności”

Przepisy gry …



• „Ważne jest, aby pamiętać(…) uczestnicy powinni zachowywać się uprzejmie i z 
szacunkiem, także w stosunku do członków komitetu kontrolnego, swoich kolegów z 
zespołu oraz widzów. Jeżeli zachowanie trenera lub innego dodatkowego członka 
zespołu wykracza poza zasady, sędzia pierwszy jest zobowiązany udzielić stosownych 
sankcji bez zbędnej zwłoki.” 

• „Zawody siatkarskie to pokaz sportowych umiejętności zawodników, a nie sztabu 
trenerskiego czy medycznego. 
Sędziowie nie mogą nie dostrzegać tej różnicy”

• „Widowisko dla kibiców ma być tworzone przez znakomitą grę na boisku, a nie sprawy 
poboczne, które przesłaniają główny cel, jakim jest czerpanie rozrywki publiczności ze 
spektakularnej gry. Trener nie jest głównym aktorem widowiska!”

Wytyczne i instrukcje sędziowania …



• „Z tego powodu sędzia nie może wykonywać swoich obowiązków przez doszukiwanie 
się błędów w technice lub zachowaniu zawodników lub zespołów i nakładaniu 
stosownych przepisami sankcji. Byłby to bardzo niewłaściwy styl sędziowania. Wręcz 
przeciwnie, sędzia musi być ekspertem, ale i przyjacielem, pełniąc swoją rolę wspólnie 
z zawodnikami dla dobra zawodów. Sędzia powinien podejmować decyzje negatywne 
wyłącznie w przypadkach, gdy jest to absolutnie konieczne”. 

• „Sędzia nie może starać się wysunąć na pierwszy plan widowiska – powinien 
pozostawać w cieniu wydarzeń, interweniując tylko wtedy, gdy to niezbędne. W tej 
sytuacji dobry sędzia pomaga przez pozostawanie w tle zawodów. Słaby sędzia będzie 
przeszkadzał w grze, usiłując odegrać pierwszoplanową rolę w widowisku, co jest 
wbrew wymaganiom FIVB”

Wytyczne i instrukcje sędziowania …
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„Podczas zawodów sędzia musi umieć dostrzegać różnicę między normalnym ludzkim wyrażaniem uczuć pod wpływem 
stresu wywołanego grą a świadomym zachowaniem niesportowym. Sędzia nie może karać spontanicznego zachowania 
członków zespołów, aby zawody były rozgrywane w dobrej atmosferze. Powinno być dozwolone uzasadnione i właściwe 
wyrażanie przez członków zespołów emocji”

Wstawanie z ławki rezerwowej zawodników oraz sztabu trenerskiego lub medycznego dla okazania radości 

z wygranej wymiany lub dla zachęcenia do jeszcze lepszej gry

Zawodnik w kluczowym momencie seta, po nieudanym ataku, wiesza się na siatce lub szarpie ją

Zawodniczka po nieudanej obronie uderza rękami w parkiet

Zawodnik po przegranej wymianie odrzuca piłkę

Złość sportowa vs niesportowe zachowanie



ZŁOŚĆ SPORTOWA

W przypadku takich sytuacji złość wyrażana jest w sposób spontaniczny i jest naturalną reakcją 
wynikającą z napięcia związanego z grą. Widać brak celowości negatywnego zachowania 
względem pozostałych uczestników widowiska. 

Dlatego poddając ocenie zachowania uczestników gry, sędzia powinien być mniej rygorystyczny
w takich sytuacjach, pamiętając o tym, że emocje są częścią gry. Nie mniej jednak należy mieć 
na uwadze kontrolę takich zachowań. Przepisy Gry pozwalają w sposób prewencyjny
zastosować odpowiednie środki względem zachowań niepodlegającym sankcjom.



PRZYKŁAD 1

Zawodnik z lewej strony #5. 

Jego złość wynika z przegranej 

akcji, a nie z decyzji 

sędziowskiej. Należy 

kontrolować takie zachowania, 

mając jednak na uwadze, że są 

one emocjami sportowymi.

Sędzia powinien – w 

zależności od własnej oceny –

prewencyjnie nieformalnie 

zwrócić zawodnikowi uwagę lub 

udzielić poprzez kapitana 

upomnienia ustnego, że 

zachowanie jest niezgodne z 

dobrymi manierami 



PRZYKŁAD 2

Zawodnik z prawej strony #4. 

Ponownie: jego złość wynika z 

przegranej akcji, a nie z decyzji 

sędziowskiej. Należy 

kontrolować takie zachowania, 

mając jednak na uwadze, że są 

one emocjami sportowymi.



„Świadome wyrażanie emocji w sposób niezgodny z duchem sportu, robienie w stronę przeciwników niewłaściwych gestów, 
a także oprotestowywanie decyzji sędziowskich jest całkowicie zabronione i musi być sankcjonowane.

Zawodnik po przegranej wymianie uderza piłkę ręką lub nogą w kierunku innych osób

Zawodnik nie zgadzając się z decyzją sędziowską szarpie celowo siatkę lub uderza ręką w słupek/ stanowisko sędziowskie

Po efektownym bloku zawodnik w sposób prowokacyjny cieszy się w kierunku przeciwnika

Obraźliwe gesty w stosunku do uczestników spotkania ("okulary")

Podczas regulaminowej przerwy w grze zawodnik kopie butelkę z wodą na znak protestu wobec decyzji S1

Trener idzie do SL, krzyczy i grozi ręką

Trener kopie w krzesło i je wywraca

Nieuprawniony zawodnik podchodzi do SI w celu wyjaśnienia decyzji 

Zawodnik macha ręką ("a, daj spokój") bije „BRAWO” na sędziego po jego niekorzystnej dla siebie decyzji 

Złość sportowa vs niesportowe zachowanie



W przypadku takich sytuacji złość wyrażana jest w sposób wykraczający poza dopuszczalne 
ramy. Widać również celowość negatywnego zachowania kierowanych względem pozostałych 
uczestników widowiska. 

W takiej sytuacji sędzia powinien być bardziej rygorystyczny.  Zachowania te są niezgodne z 
duchem gry, są całkowicie zabronione i muszą podlegać sankcjom.
Katalog zachowań podlegającym sankcjom zgodny z Przepisami Gry pozwala zastosować nawet 
najwyższe sankcje względem zachowań niesportowych.

ZACHOWANIE NIESPORTOWE



PRZYKŁAD 1

Zawodnik z prawej strony #6. 

Jego złość wynika z decyzji 

sędziowskiej niekorzystnej dla 

jego zespołu i wykracza poza 

dopuszczalne ramy. Należy 

kontrolować takie postawy. Są 

one elementem zachowania 

niesportowego

Powinna zostać nałożona kara 

za zachowanie grubiańskie.



PRZYKŁAD 2

Na filmie widzimy bardzo duże 

niezadowolenie trenera Polskiej 

kadry Vitala Heynen’a z decyzji 

sędziowskiej. 

Sędzia I wyjaśnia decyzję z 

kapitanem zespołu, jednak 

trener nie chce jej przyjąć. 

W konsekwencji trener, 

prawidłowo zostaje ukarany 

za zachowanie grubiańskie 

czerwoną kartką. 



Co do zasady, jeżeli odgwizdujemy błąd w grze zawodnikowi, to ta jego akcja nie ma znamion niesportowego 
zachowania.

Błędy w grze vs sankcje za 

niesportowe zachowanie



PRZYKŁAD 1

Nie jest błędem, jeśli piłka 

dotyka zawodnika przez siatkę a 

ten znajduje się blisko siatki, w 

naturalnej pozycji, nie 

wykonując żadnych ruchów w 

kierunku piłki lub broniąc własne 

ciało przed niespodziewanym 

uderzeniem. 

Jednak jeśli zawodnik wykonuje 

celowy ruch w kierunku piłki, 

która zmienia tor lotu, 

uniemożliwiając grę 

przeciwnika, takie zachowanie 

nie jest akceptowalne. W takiej 

sytuacji sędzia powinien 

odgwizdać błąd dotknięcia 

siatki. Żadne dodatkowe 

sankcje nie są stosowane. 



PRZYKŁAD 2

Zawodnik w niebieskiej 

koszulce popełnia błąd, 

przeszkadzając przeciwnikowi 

w próbie odzyskania piłki. 

Zastawia drogę przeciwnikowi 

i dochodzi między nimi do 

kontaktu fizycznego. W tej 

sytuacji sędzia prawidłowo 

odgwizdała błąd w grze.

Zachowanie zawodnika nie 

miało znamion agresji. Żadne 

dodatkowe sankcje nie są 

więc stosowane. 
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• Nie odmawiaj kontaktu, np. 
odpychającym gestem ręki

• Nie ignoruj słów protestującego

• Nie zakładaj złej woli

• Nie zgaduj, co powie kapitan/trener

• Nie tłumacz się zawile

• Nie zrzucaj winy na koleżankę/kolegę

• Nie pozwalaj na niekończące się 
protesty

• Zaproś kapitana do siebie, przeproś pozostałych. 
Pokaż, że słuchasz

• Wysłuchaj, ale nie wchodź w polemikę. 

• Odpowiadaj tylko na istotne pytania

• Spróbuj zrozumieć, dlaczego jest taki protest i to 
z tym momencie

• Odnoś się do argumentów

• Wyjaśnij krótko, używając słownictwa z 
przepisów gry

• Mów "my", "nasza decyzja„

• Wyznacz linię graniczną, po przekroczeniu której 
zespół ma wrócić do gry

Wizerunek
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Niewłaściwe zachowanie niepodlegające sankcjom

Niewłaściwe zachowanie członka zespołu nieosiągające najniższej kategorii w klasyfikacji nie podlega sankcjom. 
Obowiązkiem sędziego pierwszego jest zapobieganie osiąganiu przez zespół poziomu zachowania podlegającego 
sankcjom. 

Dwa etapy prewencji: 

• etap pierwszy: ustne upomnienie za pośrednictwem grającego kapitana. 

• etap drugi: żółta kartka dla członka(-ów) zespołu. Takie upomnienie nie jest sankcją a tylko informacją o 
udzielonym upomnieniu dla członka zespołu (a pośrednio dla całego zespołu). Upomnienie takie jest 
zapisywane w protokole zawodów, ale nie powoduje żadnych innych konsekwencji.

Sankcje



PRZYKŁAD 1

Bardzo dobra prewencyjna 

reakcja sędziego I na 

niewłaściwe zachowanie, nie 

mające jednak znamion 

niesportowego. Zawodnicy 

muszą mieć poczucie, że sędzia 

kontroluje ich zachowania na 

boisku.

Pamiętajmy jednak, że w takiej 

sytuacji upomnienie ustne jest 

wystarczającą formą prewencji 

bez nadmiernych gestów.



Niewłaściwe zachowanie podlegające sankcjom

Niewłaściwe zachowanie członka zespołu wobec sędziów, działaczy, przeciwników, członków swojego zespołu lub 
publiczności, klasyfikowane jest w trzech kategoriach w zależności od wagi przewinienia.

• KARA = Zachowanie grubiańskie: gesty lub słowa pogardliwe, sprzeczne z dobrymi manierami lub zasadami 
moralnymi.

• WYKLUCZENIE = Zachowanie obraźliwe: zniesławiające lub obraźliwe gesty lub słowa.

• DYSKWALIFIKACJA = Agresja: atak fizyczny, agresja lub grożenie

SANKCJE



1. Sankcjonowanie członka zespołu znajdującego się na boiska

• Sędzia pierwszy gwiżdże (zazwyczaj kiedy piłka jest poza grą, jednak tak szybko, jak jest to możliwe, jeśli 
niewłaściwe zachowanie jest poważne)

• Następnie wzywa sankcjonowanego zawodnika do stanowiska sędziego. Gdy zawodnik znajduje się blisko 
stanowiska sędziego, sędzia pierwszy pokazuje odpowiednią kartkę (kartki) używając języka zgodnego z 
Przepisami Gry

• Sędzia drugi potwierdza to zdarzenie i natychmiast instruuje sekretarza, aby ten zapisał właściwą sankcję w 
protokole zawodów

• Jeśli sekretarz bazując na zapisie w protokole zawodów ustala, że decyzja S1 jest niezgodna z Przepisami Gry, 
tzn. jest sprzeczna z gradacją sankcji, musi natychmiast poinformować o tym sędziego drugiego. S2 z kolei, po 
zweryfikowaniu uwagi sekretarza, informuje o tym S1. Sędzia pierwszy musi wówczas zweryfikować swoją 
decyzję. 

SANKCJE



2. Sankcjonowanie członka zespołu nieobecnego na boiska

• Sędzia pierwszy gwiżdże, przywołuje do swojego stanowiska grającego kapitana, przekazując informację o 
udzielanej sankcji dla odpowiedniego członka zespołu

• Obowiązkiem sędziego pierwszego jest pokazanie kartki/kartek w takie sposób, by czytelne było, który członek 
zespołu zostaje sankcjonowany   

• Uwaga: Już nie wymagamy, by sankcjonowany członek zespołu podnosił rękę potwierdzając otrzymaną sankcję. 

SANKCJE



PRZYKŁAD 1

Zachowania członków sztabów 

również powinny podlegać 

kontroli  komisji sędziowskiej. 

Sankcjonując trenera 

znajdującego się poza boisku, 

sędzia I powinien wezwać do 

siebie grającego kapitana, 

przekazać informację o 

otrzymanej sankcji posługując 

się językiem przepisów.

Obowiązkiem sędziego 

pierwszego jest pokazanie 

kartki/kartek w takie sposób, by 

czytelne było, który członek 

zespołu zostaje sankcjonowany. 



3. Sankcjonowanie członka zespołu pomiędzy setami

• W przypadku kary sędzia pierwszy powinien pokazać kartkę (czerwoną) na początku następnego seta. 

• W przypadku wykluczenia lub dyskwalifikacji sędzia pierwszy powinien natychmiast przywołać do siebie grającego 
kapitana, aby ten poinformował trenera o rodzaju sankcji (dla uniknięcia podwójnego karania zespołu), która formalnie 
zostanie nałożona na początku następnego seta.

Zasady postępowania w przypadku nałożenia kary:
• kara dla zawodnika zespołu zagrywającego: zespół odbierający zdobywa punkt, wykonuje rotację i wykonuje zagrywkę
• kara dla zawodnika zespołu odbierającego: punkt dla zespołu zagrywającego.

SANKCJE



4. Jednoczesne sankcjonowanie członków przeciwnych zespołu

• Jeżeli sankcje nakładane są podczas meczu, poważniejsza sankcja powinna zostać nałożona jako pierwsza, a 
potem następna. Jeśli obie sankcje są takie same w swojej wadze, jako pierwszy sankcjonowany jest zespół 
zagrywający. 

• Kary dla obu zespołów (nałożone pomiędzy setami), udzielane są na początku następnego seta bez względu na 
ich kolejność. Oba zespołu otrzymują punkt (1:1) i każdy zespół wykonuje rotację. Wynik ustala się dopiero po 
nałożeniu obu kar.  Zatem w przypadku ukarania obu zespołów przy stanie 24:25, sędzia nie kończy seta po 
nałożeniu pierwszej kary przy stanie 24:26, ale gra jest wznawiana przy stanie 25:26.

SANKCJE



PRZYKŁAD 1

„Siatkarze skoczyli sobie do gardeł po 
spornej decyzji dotyczącej tego, czy piłka 
wpadła w boisko. Spornej tylko dla nich, bo 
mimo sygnalizacji liniowego, że był aut, 
główny arbiter uznał - słusznie zresztą - co 
potwierdziły powtórki telewizyjne, że piłka 
była jednak w boisku” 
Polsat Sport

W sytuacji jednoczesnego 

sankcjonowania zawodników 

przeciwnych drużyn, jako pierwszy 

sankcję otrzymuje zespół zagrywający 

a następnie zawodnik zespołu 

przyjmującego. Jeżeli któryś z 

ukaranych zawodników nie znajduje się 

na boisku, sankcja przekazana zostaje 

poprzez grającego kapitana zespołu. 

Zawodnicy muszą być świadomi 

sankcji, które otrzymują. Dlatego sędzia 

wzywając zawodnika do siebie 

powinien wyjaśnić powód kary i w 

jednoznaczny sposób wskazać 

sankcjonowanego zawodnika. 
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• Podczas meczu sędziowie muszą zwracać uwagę na aspekt dyscypliny, a nakładając sankcje za niewłaściwe zachowanie 
na zawodników lub innych członków zespołu, muszą czynić to stanowczo i zdecydowanie, ale przede wszystkim 
konsekwentnie. Jest to element, który w końcówce seta lub meczu może się okazać kluczowy. Jeśli sędzia panuje nad 
dyscypliną przez całe spotkanie, łatwiej jest opanować emocje w najważniejszych momentach.

• Należy korzystać z taktyki sędziowania i stosować, jeśli to możliwe, rozwiązania korzystne dla zespołów, postępując 
zgodnie z duchem gry.

• Wynik nie może stanowić „tarczy ochronnej” wobec niesportowego zachowania zawodników

• Budując koncepcję „płynnego sędziowania” nie „szukajmy” błędów chcąc „zrekompensować” błąd sędziowski, 
szczególnie w kluczowych momentach meczu. „Zły to sędzia, który błąd swój kartką czerwoną podkreśla”!

• Sędzia II również pełni ważną rolę, w trudnych momentach powinien wspierać decyzje sędziego pierwszego oraz 
kontrolować zdarzenia na boisku.

Koniec seta / meczu



PRZYKŁAD 1

Końcówka seta zawsze budzi 

niemałe emocje. Dlatego ważne 

jest jak dbamy o dyscyplinę od 

początku spotkania. 

Zawodnik #13 z prawej strony 

wykonał niesportowy gest w 

kierunku przeciwnika po 

nieudanej obronie. Dodatkowo 

zachowanie miało znamiona 

agresji, widać jak zawodnik 

wykonuje ruch nogą w kierunku 

przeciwnika. Decyzja sędziego 

nie była prawidła. Zawodnik 

powinien zostać 

zdyskwalifikowany. 



Koniec seta / meczu

Rola sędziego drugiego jest 

równie ważna, szczególnie w 

kluczowych momentach meczu.

Powinien on być w ciągłym 

kontakcie z sędzia pierwszym, 

aby móc nadzorować właściwą 

pracę sekretarza w momencie 

zapisywania upomnień lub kar.

Sędzia pierwszy również 

powinien udzielić stosownej 

sankcji tak, aby była ona 

zrozumiała i czytelna dla 

zawodnika, drużyny, kibiców 

oraz komisji sędziowskiej. 

Nie może być sytuacji, w 

których zawodnik zostaje 

upomniany żółtą kartką, a 

sędzia II nie jest świadomy 

takiego zdarzenia.



Koniec seta / meczu

• Po meczu sędziowie dziękują całej komisji sędziowskiej oraz zawodnikom. Jednak ich praca się na tym nie kończy. Nawet 
po tym, jak odgwizdali zakończenie meczu, muszą kontrolować zachowanie zespołów! Tak długo jak zespoły pozostają w 
obszarze kontrolowanym przez komisję sędziowską, każde niesportowe zachowanie musi być kontrolowane, a także 
zapisane w protokole w rubryce „Uwagi” lub w specjalnym raporcie.



Dziękuję za uwagę !

Czasami sędzia powinien móc 

przyznać zieloną kartkę za 

zachowanie FAIR PLAY ☺


