LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
Wydział Sędziowski
ZASADY OCENY I KWALIFIKACJI
SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI
W SEZONIE 2018/2019
1. Główne cele kwalifikacji
a) Wyeliminowanie błędów popełnianych przez ocenianego sędziego i poprawa poziomu jego
sędziowania w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych przez kwalifikatora bezpośrednio
po meczu.
b) Ustalenie

i

zrozumienie

przyczyn

niedoskonałego

sędziowania

pozwalające

sędziemu

podjąć we własnym zakresie szkolenie dla poprawy poziomu sędziowania.
c) Przekazywanie przez kwalifikatora do Wydziału Sędziowskiego LZKosz uwag na temat
najczęściej

występujących

odstępstw

od obowiązującej

interpretacji

przepisów

gry

i od obowiązującej mechaniki sędziowania – w celu uwzględnienia w pracy szkoleniowej
w sezonie.
d) Ocena poziomu pracy poszczególnych sędziów w aspekcie ich przydatności do poszczególnych
klas rozgrywkowych oraz do pełnienia funkcji sędziego 1 lub 2, a także ewentualnie ocena
perspektyw rozwojowych sędziego.
2. Obowiązki kwalifikatora
a) Kwalifikatorzy to elitarna grupa, która daje przykład i spełnia oczekiwania sędziów.
b) Kwalifikator zna lepiej przepisy niż sędzia.
c) Kwalifikatorzy powinni być w stałym kontakcie z członkiem Wydziału Sędziowskiego ds. obsad
w celu uzgadniania swoich nominacji w okręgu.
d) Kwalifikatorzy w terminie wyznaczonym przez członka Wydziału Sędziowskiego ds. kwalifikacji
zobowiązani

są

przedstawić

listę

rankingową

sędziów

z

uwzględnieniem

sędziów

obserwowanych „społecznie”. Lista oprócz kolejności powinna zawierać: ocenę sędziów
w aspekcie ich przydatności do poszczególnych klas rozgrywek, funkcji sędziego 1, 2, a także
ewentualnie oceny perspektyw rozwojowych sędziego.
e) Kwalifikator nienominowany na zawody, musi przed zawodami zgłosić swoją obecność
kwalifikatorowi, a ten odnotowuje ten fakt w „Sprawozdaniu z pracy sędziów kwalifikatora
LZKosz” (załącznik nr 1) w rubryce „Obserwator”.
f)

Obserwator wypełnia „Sprawozdanie z pracy sędziów kwalifikatora LZKosz” i przesyła na adres
kwalifikacje.ws@lzkosz.com.pl.
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g) Kwalifikator powinien dokonać jak największej liczby kwalifikacji (nie mniej niż 5 kwalifikacji
w sezonie wynikających z nominacji lub wykonanych społecznie-obserwacja).
h) Nie wywiązanie się z ww. obowiązku może skutkować brakiem ujęcia na liście kwalifikatorów w
kolejnym sezonie.
i)

Kwalifikator w sytuacji słabej dyspozycji sędziego, natychmiast po meczu powiadamia o tym
fakcie członków Wydziału ds. obsad i kwalifikacji oraz Przewodniczącego Wydziału.

j)

Kwalifikatorzy nie są kwalifikowani i umieszczani w rankingu.

k) Kwalifikatorzy w ciągu 72 godzin po meczu wypełniają i wysyłają drogą elektroniczną poprzez
system ESOR „Sprawozdanie z pracy sędziów kwalifikatora LZKosz” zainteresowanym sędziom.
l)

W przypadku braku ujęcia rozgrywek w systemie ESOR „Sprawozdanie z pracy sędziów
kwalifikatora

LZKosz”

należy

wysłać

na

adresy

e-mail

sędziów

oraz

na

adresy:

kwalifikacje.ws@lzkosz.com.pl i szkolenie.ws@lzkosz.com.pl.
m) Na podstawie przesłanych przez kwalifikatorów rankingów członek Wydziału Sędziowskiego
ds. kwalifikacji przedstawi na sesji klasyfikacyjnej ogólny ranking sędziów, który posłuży do
wyłonienia sędziów na najważniejsze mecze w ostatniej części sezonu. Po zakończeniu sezonu
na podstawie rankingu, wyłonieni zostaną sędziowie, którzy poczynili znaczące postępy
w sędziowaniu, oraz sędziowie, których sędziowanie wymaga poprawy.
3. Procedura i zasady przeprowadzania kwalifikacji
a) Kwalifikator powinien uczestniczyć w rozmowie przedmeczowej, przysłuchując się jej, w razie
potrzeby być doradcą, a po meczu omówić realizację poruszanych w rozmowie przedmeczowej
założeń.
b) Kwalifikator powinien kierować się zasadą, iż, każdy sędzia jest na innym etapie kariery
sędziowskiej

i

wyszkolenia

(sędzia

kandydat,

sędzia

doświadczony,

kandydat

RC,

typowa jedynka, pomocniczy, perspektywiczny, itp.).
c) Kwalifikator przekazuje uwagi sędziemu w jak najszerszym zakresie ustnie bezpośrednio po
meczu według systematyki „Sprawozdania z pracy sędziów kwalifikatora LZKosz”:
- nie jest wymagane omówienie wszystkich pozycji „Sprawozdania z pracy sędziów kwalifikatora
LZKosz”,
- mecz można omówić z dwójką sędziów równocześnie lub z każdym osobno,
- uwagi mogą być krytyczne lub pochwalne,
- najbardziej istotne uwagi (krytyczne i pochwalne) dotyczące pracy sędziów wpisujemy w pozycji
„Komentarz” „Sprawozdania z pracy sędziów kwalifikatora LZKosz”.
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d) Kwalifikator ocenia sędziego umieszczając go w swoim indywidualnym rankingu, który na koniec
sezonu jest przekazywany członkowi Wydziału ds. kwalifikacji i na podstawie którego tworzony
jest zbiorczy ranking za cały sezon.
e) Kwalifikator nie wystawia sędziom ocen, a skupia się na jak najbardziej dokładnym omówieniu
wszystkich istotnych zdarzeń bezpośrednio po meczu.
f)

Kwalifikator nie może odstąpić od kwalifikacji, ocenia mecze o różnej skali trudności (łatwe,
średnie, trudne).

g) Kwalifikator nie może komentować i oceniać I-szej części meczu, chyba,

że tego wymaga

sytuacja na boisku lub sędziowie poproszą o taką pomoc.
h) Kwalifikator nie kończy pracy wraz z zakończeniem meczu lub rozliczeniem delegacji
sędziowskiej, ale w momencie wyczerpania wszystkich wątpliwości.
i)

W przypadku wątpliwości dotyczących różnic interpretacyjnych, kwalifikator wnioskuje do członka
Wydziału ds. szkolenia o przedstawienie jednolitej i obowiązującej interpretacji przepisów.

j)

Kwalifikator może dokonać kwalifikacji na podstawie zapisu video całego meczu przekazanego
przez zainteresowanych sędziów (np. na płycie DVD, pendrivie, zamieszczonego na serwerze
lub w „chmurze”). Na podstawie dokonanej kwalifikacji kwalifikator wypełnia „Sprawozdanie
z pracy sędziów kwalifikatora LZKosz” i przesyła na adresy mailowe sędziów oraz na adresy
kwalifikacje.ws@lzkosz.com.pl oraz szkolenie.ws@lzkosz.com.pl w terminie 72 godzin po
otrzymaniu plików z zapisem z meczu.
4. Obowiązki sędziego

a) Warunkiem ujęcia sędziego w liście rankingowej za sezon jest posiadanie minimum
2 kwalifikacji od 2 różnych kwalifikatorów do końca grudnia 2018 oraz co najmniej 1 kwalifikacji
od stycznia 2019 do końca sezonu.
b) W przypadku braku nominacji na mecze z kwalifikatorem sędzia zobligowany jest do nagrania
i przesłania do Pionu Kwalifikacji lub Pionu Szkolenia swoich meczów (pendrive, „chmura”, płytka
DVD, itp.)
5. Załącznik
Nr 1 - Wzór „Sprawozdania z pracy sędziów kwalifikatora LZKosz”.
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