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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Rozpoczęliśmy już okres letniego wypoczynku. Powoli zapominamy o zakończo-
nym niedawno, obfitującym w sportowe niespodzianki sezonie ligowym. Wszystkim
sędziom i delegatom serdecznie dziękuję za zaangażowanie, które pozwoliło przepro-
wadzić rozgrywki ligowe i młodzieżowe w dobrej, sportowej atmosferze. Bardzo wyso-
ki poziom prezentowany przez sędziów w minionym sezonie pozwala, bez zbytniej
skromności określić go jako najlepszy w ostatnich latach. Niełatwe będzie utrzymanie
tak wysokiej sędziowskiej dyspozycji w roku następnym, ponieważ zakończony sezon
był ostatnim we wspólnej karierze naszych wybitnych sędziów: Mirosława Bauma i
Marka Góralczyka, Arkadiusza i Leszka Sołodków oraz Jarosława i Mariusza Szynkla-
rzów. Podziękowania odkładamy do sierpniowego seminarium, a Markowi i Arkowi
życzymy udanych występów z nowymi partnerami. Wszystkich kończących sędziow-
ską karierę Kolegów powitamy w gronie delegatów, a wiedzę i umiejętności Mirosła-
wa Bauma wykorzystamy w pracach naszego Kolegium, do którego został dokoopto-
wany decyzją Zarządu ZPRP.

Na arenie międzynarodowej, w końcowej fazie rozgrywek pucharowych, Jerzy
Eliasz był reprezentantem EHF-u podczas finałowego meczu Challenge Cup kobiet,
rozegranego pomiędzy niemieckimi zespołami Buxtehuder Sportverein i Frisch Auf
Göppingen, a bracia Sołodkowie po blisko 15 letniej karierze międzynarodowej poże-
gnali się z publicznością finałowym meczem rozegranym w ramach Pucharu Zdobyw-
ców Pucharów pomiędzy niemieckim Vfl Gummersbach, a hiszpańskim Fraikin BM.
Granollers.

Nasi podwójni olimpijczycy Mirosław Baum i Marek Góralczyk po latach wielkich
sędziowskich sukcesów, swoją międzynarodową karierę zakończyli sędziując finałową
fazę rozgrywek o mistrzostwo Stanów Zjednoczonych w Las Vegas.

Tuż przed końcem sezonu, podczas płockiego festiwalu piłki ręcznej, przeprowa-
dziliśmy egzamin dla kandydatów na sędziów związkowych. Po dwuletnim okresie
przygotowań, 33 osoby z 43 przystępujących do egzaminu zdobyło uprawnienia
sędziego związkowego. Wraz z serdecznymi gratulacjami, przekazuję życzenia szybkiej
adaptacji w gronie sędziów ligowych.

Pomimo kanikuły nie wszyscy poddali się wakacyjnemu leniuchowaniu. Wielu
posmakowało uroku sędziowania piłki plażowej i dla nich rozpoczął się prawdziwy
sezon.

Nasze reprezentacyjne „plażówki” Joanna Brehmer i Agnieszka Skowronek zdąży-
ły już powrócić z głównej tegorocznej imprezy – Mistrzostw Świata rozegranych 
w tureckiej Alanyi, o czym informują nas w zamieszczonym w Biuletynie sprawozda-
niu. Nie tylko reprezentacyjna uroda, ale przede wszystkim wysoki poziom sędziowa-
nia, pozwolił Adze i Joasi sędziować mecz finałowy o brązowy medal pomiędzy męski-
mi zespołami Turcji i Egiptu. Gratulujemy udanego występu, a wszystkich miłośników
plażowej odmiany piłki ręcznej zapraszamy na liczne, rozgrywane na piasku turnieje.

Na występie Agi i Joanny nie kończą się występy naszych przedstawicieli na mię-
dzynarodowych arenach. Bartosz Leszczyński i Marcin Piechota uczestniczyli w pierw-
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szym etapie kursu organizowanego przez IHF w hiszpańskim Granollers w ramach pro-
gramu Global Referee Training. Ich znakomita postawa pozwala mieć nadzieję, że po
drugim etapie kursu, który odbędzie się w grudniu w Szwajcarii, Koledzy otrzymają
certyfikat sędziów IHF. A w międzyczasie, na przełomie lipca i sierpnia będą mieli oka-
zję sprawdzić swoją formę podczas rozgrywanych na Słowacji Mistrzostw Europy męż-
czyzn do lat 20.

Marek Baranowski i Bogdan Lemanowicz powrócili z XX Akademickich Mistrzostw
Świata, które w tym roku rozgrywane były na Węgrzech. Wyjazd był sędziowsko bar-
dzo udany, zakończony sędziowaniem finałowego meczu w kategorii mężczyzn, roz-
grywanego pomiędzy zespołami Węgier i Czech.

W początkowych dniach lipca siostry Małgorzata i Urszula Gutowskie uczestniczą
w otwartych Mistrzostwach Europy dziewcząt do lat 18. Trzymamy kciuki.

Wakacyjny Biuletyn jest bardzo obszerny, a więc życzę miłej lektury. Proszę zwró-
cić uwagę na zmodyfikowaną tabelę stawek wynagrodzeń, którą stosujemy na podsta-
wie uchwały nr 64/10 Zarządu ZPRP z dnia 25 czerwca 2010 roku. Ujmuje ona zmiany
w podatkach, cenach biletów kolejowych i uwzględnia korekty zwiększające w niektó-
rych stawkach ryczałtów sędziowskich.

Szczególnie polecam tekst Marka Góralczyka informujący o zmianach w przepisach
gry. Nasi przedstawiciele Marek Góralczyk i Marek Żabczyński w dniach 2 – 4 lipca
2010 roku uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych organizowanych w Wiedniu
przez EHF m.in. na temat zmian w przepisach i ich interpretacji, które weszły w życie
od lipca br. W najbliższym okresie, przekażemy dalsze materiały dotyczące tych zagad-
nień, po otrzymaniu ich z EHF.

Pozwoli to na właściwe przygotowanie się do tegorocznego seminarium /27-
29.08.2010 – Nałęczów/.

W imieniu Kolegów z Kolegium życzę udanego wakacyjnego wypoczynku

Henryk  Szczepański
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1. Odszedł kolejny 
sędzia...

Jarosław Maciejewski 
(1959 – 2010)

Dnia 14 marca o godzinie 14.11 zmarł mój pierwszy partner ligowy Jarosław Macie-
jewski, z którym rozpoczynałem przygodę z sędziowaniem. Jarka poznałem 
w 1999 roku, po zdaniu egzaminu na szczeblu centralnym i po rozmowach z ówcze-
snym Prezesem Władysławem Arciszewskim, zostałem jego partnerem.

On miał wieloletnie doświadczenie ligowe, więc, jako młody adept sztuki sędziow-
skiej, podpatrywałem i uczyłem się kunsztu sędziowskiego pod Jego czujnym okiem. 

Wspólnie sędziowaliśmy zawody pierwszoligowe od sezonu 1999/2000 do końca
sezonu 2006/2007. Wtedy ze względów zdrowotnych postanowił zakończyć karierę. 

Jarosław Maciejewski był pierwszym, który pokazał i nauczył mnie tego, co teraz
umiem i dalej doskonalę. Jego doświadczenie i różnica wiekowa między nami spra-
wiały, że mogłem na nim polegać jak na ojcu.

Wieść o śmierci Jarkabardzo mnie dotknęła, lecz On jako człowiek na zawsze
pozostanie w moim sercu, bardzo pogodny, otwarty dla ludzi, niezmiernie życzliwy.
Wiele razy koił moje niepowodzenia i powtarzał, że „następnym razem będzie lepiej”.
Dziękuję mu za to. 

Jarku spoczywaj w spokoju...

Twój ostatni partner 
Mariusz Wołowicz

Swoje doświadczenie i cenne rady mógł przekazać jeszcze wielu młodym
sędziom. Swoją przygodę z gwizdkiem zakończył jednak przedwcześnie w wieku zale-
dwie 51 lat... 

Na zawsze w naszej pamięci...

Koleżanki i Koledzy sędziowie WZPR



2. Spotkanie Przewodniczących 
Komisji Sędziowskich WZPR
Soczewka  k/Płocka – 27-28 lutego 2010 r.

Andrzej Mikołajczak

W dniach 27-28 lutego 2010  r. w Soczewce k/Płocka odbyło się spotkanie Kolegium
Sędziów ZPRP z Przewodniczącymi Komisji Sędziowskich WZPR. Na wstępie pragnę
podziękować koledze Jackowi Wróblewskiemu za wzorową organizację spotkania, w
czasie którego znaleźliśmy czas na sportową integrację podczas „Turnieju Przewodni-
czących KS WZPR w bowlingu”. Najlepszym z nas został Kolega Piotr Chudzicki – WZPR
w Poznaniu.

Piotrze, gratulacje! 

Mam nadzieję, że spotkanie było ciekawe, a problemy poruszane interesowały nas
jako sędziów, obserwatorów i działaczy związanych z piłką ręczną. Ale nie tylko zaba-
wa była naszym udziałem. Zajmowaliśmy się również pracą, w której można wyod-
rębnić następujące obszary:

• sprawy ogólne omówione przez Henryka Szczepańskiego, Wojtka Michalika 
i Jacka Wróblewskiego

• prezentacja wykonana na podstawie sprawozdań przesłanych, prezentowana
przez Andrzeja Mikołajczaka przy wydatnej współpracy Kolegów Przewodni-
czących – omówienie pracy w okręgach.

Przedstawiono tematyczne prezentacje dotyczące:
• procesu naboru i szkolenia kandydatów (Grzegorz Wojtyczka – Śląski Związek

Piłki Ręcznej) 
• spotkań z sędziami oraz naboru i szkolenia kandydatów (Jakub Tarczykowski –

Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej
• współpracy KS z kadrą trenerską (Jacek Moskalczyk – Podkarpacki Okręgowy

Związek Piłki Ręcznej)

Dziękuję Kolegom – prelegentom za przygotowanie i zaprezentowanie opracowa-
nych materiałów, a pozostałym Kolegom za zaangażowanie w trakcie spotkania, któ-
rego efektem są opracowane przez nas metody podejścia do naboru i współpracy 
z kadrą trenerską. Wszystkie materiały z naszego spotkania prześlę do Kolegów Prze-
wodniczących po ukazaniu się informacji w Biuletynie.

W tym roku zmieniony został arkusz sprawozdania KS WZPR. W niektórych Woje-
wódzkich Związkach był problem z zebraniem danych do sprawozdania. Wszystkie
uwagi uwzględnię przy modyfikacji arkusza. Dlatego proszę w trakcie sezonu o zbiera-
nie danych do sprawozdania. 
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Z Waszych informacji przekazanych w sprawozdaniu rocznym wynika że:
• liczba sędziów sędziujących zawody szczebla centralnego w sezonie 2009 jest

najwyższa w historii zbierania danych i wynosi 176 sędziów na ogólną liczbę
691 sędziów. W tym sezonie, w stosunku do zeszłego ilość kobiet w naszym
gronie zmniejszyła się zre 125 do 115.
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• w 2009 r. zwiększyła się ilość meczów, które sędziowali sędziowie w okręgach.
Całkowita ich liczba to 11076 meczów (dla porównania w 2008 rozegrano 9895
meczów). Prawie połowa spotkań to turnieje i zawody, które organizowane są
w okręgach. Brak informacji, w jakich kategoriach wiekowych są rozgrywane
mecze w turniejach towarzyskich.
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• w ostatnich latach utrzymuje się w miarę stała obsada delegatów-obserwato-
rów (od 28 do 39 w okresie lat 2000 – 2009)
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Prezentacja pracy w okręgach w zakresie: ilości meczów, 
ilości sędziów oraz sędziów do 30 lat w latach 2000 – 2009 
oraz struktura wiekowa sędziów
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W podsumowaniu informacji dotyczącej naszego spotkania należy stwierdzić, że
generalnie praca Komisji Sędziowskich w Okręgowych Związkach jest widoczna i Kole-
dzy Przewodniczący przykładają się do pracy w swoich Okręgach. W nielicznych okrę-
gach działania Kolegów nie przynoszą pożądanych rezultatów oraz występują proble-
my, z którymi czasami trudno się uporać. Dlatego w tym miejscu jeszcze raz deklaruję
daleko idącą pomoc swoją, jak i całego Kolegium Sędziów ZPRP.

Materiały szkoleniowe ze spotkania zostaną przesłane na ręce Przewodniczących
po ukazaniu się informacji w Biuletynie.

Dziękuję Kolegom za zaangażowanie w czasie spotkania. Mam nadzieję, że Koledzy
wykorzystają dostarczone materiały w swojej pracy w okręgach przy naborze i szkole-
niu młodych sędziów jak i do współpracy z trenerami i działaczami dla dobra piłki
ręcznej. 

Jeszcze raz podziękowania dla Jacka Wróblewskiego za wzorową organizację oraz
ogrom pracy włożonej w sprawne przeprowadzenie naszego spotkania. 

Jacku, dziękujemy!
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3. Mistrzostwa Świata 
w Plażowej Piłce Ręcznej
Alanya, Turcja – 20-28 czerwca 2010

Agnieszka Skowronek, Joanna Brehmer

„Jedna iskra do zapłonu”

Możemy śmiało powiedzieć, że korona plażówkowa jest przez nas zdobyta. Po
wcześniejszych imprezach Mistrzostw Europy oraz World Game przyszedł czas na
Mistrzostwa Świata. Impreza odbyła się w tureckiej miejscowości Alanya od 20 do 28
czerwca 2010 r.

Powołanie przyszło do nas w kwietniu i od tego czasu z niecierpliwością wyczeki-
wałyśmy pierwszego gwizdka podczas tych zawodów. Oprócz naszej pary tego zaszczy-
tu dostapiły jeszcze 4 pary europejskie, w tym dwie pary żeńskie oraz 4 pary sędziow-
skie z pozostałych kontynetów.

1. Mohamed Hassan Ahmed/ Hesham Abd Elwahab Shimi (EGY)
2. Fadel Ahmad Bager/ Ismael Salem Mohd (UAE)
3. Pablo Martinez/ Luiz Monico(URU)
4. Liuz Felipe Caldas/ Silvio Lago (BRA)
5. Havard Kleven/ Christian Rahmberg (NOR)
6. Sibel Erdogan/ Sema Turkan (TUR)
7. Vanja Antic/ Jelena Jakovljevic (SRB)
8. Joanna Brehmer/ Agnieszka Skowronek (POL)

Podczas Mistrzostw nasza współpraca również układa się bardzo dobrze z delegatami: 
1. Giampiero Masi (ITA)
2. George Bebetsos (GRE)
3. Alex Gehrer (GER)
4. Panos Antoniou (CYP)
5. Fernando Posada (ESP)
7. Gabriela Horvath (HUN)
8. Ole Jorstad (NOR)
9. Tom Lukic (CRO)
10. Eduardo Gonzales (URU)
12. Sukumolnan Yotsapol (THA)
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Pobyt w Turcji rozpoczął się od mini kursu, podczas którego zostały nam przed-
stawione zmiany w przepisach gry oraz obowiązujące interperetacje poszczególnych
przepisów.

Drugi dzień pobytu był dla nas dniem testowym. Zarówno od strony teoretycznej
– znajomości przepisów, a także od strony przygotowania sprawnościowego. Nastep-
nie zostałyśmy nominowane do sędziowania meczu „testowego”. Taki mecz ma służyć
sędziom do przyjecia jednej linii sędziowania. My sędziowałyśmy mecz drużyn
męskich Chorwacja – Hiszpania.

Trzeci dzień pobytu był pierwszym dniem zawodów. Podczas imprezy każda para
sedziowska prowadziła 3-4 mecze dziennie. Może wydawać się to mało, zwłaszcza że
czas gry wynosi 2 x 10 min, lecz przy bardzo upalnej pogodzie i temperaturze 35 stop-
ni bieganie po piachu stanowiło wielki wysiłek.

Przez pierwsze trzy dni trwały rozgrywki w grupach, dryżyny walczyły o awans do
grona zespołów walczących o medale. 

W przedostatnim dniu zawodów nasi przełożeni dokonali obsady sędziowskiej,
nam przypadło sędziować bardzo łatwe mecze. Był to już dla nas sygnał, że następne-
go dnia będziemy sędziować „górę”. 4 pary sędziowskie zostały wyznaczone do
sędziowania meczy o medale, lecz dopiero ostateczna kwalifikacja zespołów pozwolila
przydzielić poszczególne mecze parom sędziowskim.

Nam przypadł, jak się pózniej okazało,
najciekawszy mecz zawodów o 3 miejsce
mężczyzn. Walczyły w nim reprezentacje
Turcji i Egiptu. Presja, wytworzona przez
kibiców zespołu gospodarzy i poprzez
obecność na trybunach wspierającego dru-
żynę Egiptu  Prezydenta IHF Dr Hassana
Moustafę, była ogromna. Udało nam się
stres przełożyć na jeszcze lepszą koncen-
trację i rozumienie gry. Mecz ten można
śmiało nazwać – najlepszym meczem 
w historii plażowej piłki ręcznej.
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W sportowej atmosferze, a co najważniejsze – w duchu FAIR PLAY, udało nam się
poprowadzić zawody, które zostały rozstrzygnięte dopiero w dodatkowej serii rzutów
shoot-out. Bardzo mocno w tym meczu pomogli nam zawodnicy, którzy skupili się
tylko na grze, nie prowokowali złośliwych i agresywnych sytuacji.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Świata:

Mężczyźni: 1. Brazylia 2. Węgry 3. Turcja

Kobiety: 1. Norwegia 2. Dania 3. Brazylia

Warto podkreślić, że w meczu finałowym mężczyzn ponownie spotkały się druży-
ny Brazylii i Węgier, więc była to powtórka naszego meczu finałowego z World Game
– Kaohsiung 2009. Przebieg spotkania również był podobny, zdecydowanie wygrał
zespół Brazylii 2-0.

Poziom zawodów wzrasta z roku na roku. Zawodnicy są coraz lepiej przygotowani
technicznie i motorycznie. W tej chwili nie ma już mowy o źle wykonanym obrocie
(spin-shoot), a gra w obronie staje się prawie bezkontaktowa. Dzięki temu plażowa
piłka ręczna staje się dużo bardziej atrakcyjna, spektakularna i chętnie oglądana przez
kibiców.

Dziękujemy za wiarę w nas i mocne wsparcie. Polecamy wszystkim uczestnictwo
w zawodach plażowej piłki ręcznej.
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4. ISF World Championships
Portugal – 19-27 marca 2010

Małgorzata Gutowska, Urszula Gutowska 

Turniej w Portugalii był pierwszą tak poważną oficjalną mię-
dzynarodową imprezą, na którą zostałyśmy powołane przez
EHF. W trakcie przygotowań i wyjazdu towarzyszyły nam
przede wszystkim niepowtarzalne emocje, ale i spory stres.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w odpowiednim
przygotowaniu, a potem mocno trzymali za nas kciuki. Poni-
żej dzielimy się swoimi doświadczeniami, mamy nadzieję, że
okażą się one dla Was przydatne przy okazji występów w
kraju oraz oficjalnych i nieoficjalnych zawodów poza jego
granicami. 

Miłej lektury, 
Gosia i Ula

TEAM 49
CCooaacchheess::
Sandor Andorka – HUN / CC Refereeing
Allan Lund – DEN / MC Development
Josip Posavec – CRO / EHF Delegate
Antonio Goulao – POR / EHF Delegate
Joao Costa – POR / EHF Delegate
Henrik La Cour Laursen – DEN / 

YR-Coordinator

TTeeaammmmaatteess::
Tobias Hofer/Andreas Schmidhuber  AUT
Sinisa Bosak/Zeljko Herceg CRO
Martin Kosa/Pavel Svidernoch CZE
John Svensson/Troels Kure DEN
Georgios Georgiadis/Mario Hadjistyllis CYP
Cedric Dare/Mathieu Fanack FRA
Luca Verardi/Simone Zendali ITA
Jody Pakvis/Milou Van Ruijven NED
Stine Johnsen/Guro Roen  NOR
Malgorzata & Urszula Gutowska POL
Alexandru Anton/Mr. Silviu Savu ROU
Tomislav & Mr. Benjamin Pajic SLO
Boris Mandak/Mr. Mario Rudinsky  SVK
Matan Lindenbaum/Mr. Dor Laron ISR
Vania & Marta Sa POR
Julio Cardoso/Joao Bastos POR
Beat Jucker / Yannick Ulmann SUI
Pablo Garcia / Alberto Murillo ESP
Daniel & Roberto Accoto Martins POR
Christoffer Möller / Kaspar Sjöberg SWE
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INFO POINT
Jak każdy turniej i ten rządził się swoimi prawami, dlatego w trakcie odprawy tech-

nicznej panowało niemałe zamieszanie.  Zapoznaliśmy się ze szczegółami organizacyj-
nymi, członkowie ISF cierpliwie wyjaśniali nam wszystkie wątpliwości.
• Opiekę medyczną na każdej hali sprawował zespół złożony z ratowników medycz-

nych i strażaków, bardzo dobrze wyposażony i zawsze gotowy do pomocy. 
• Sędziowie stolikowi (a było ich pięciu na każdym spotkaniu) przeszli szkolenie 

z obsługi zegarów i elektronicznego protokołu, dodatkowo dobrze mówili po
angielsku, więc świetnie się z nimi współpracowało.

• Naczelną zasadą zawodów było fair play. Dbaliśmy o prezentacje zespołów, spor-
towe okrzyki, pomeczowe podziękowania dla drużyny przeciwnej itp.

• W drugiej fazie turnieju o rozstrzygnięciu spotkania w wypadku remisu decydo-
wały „shot-out'y”. Jak się potem okazało to bardzo szybka i widowiskowa metoda.

• Teoretycznie mieliśmy własny autobus i pierwszeństwo na stołówce ale w prakty-
ce było zupełnie inaczej …

UCZMY SIĘ NA (cudzych) BŁĘDACH
Każda para sędziowała nie więcej niż 2 spotkania (2x25
min) w ciągu dnia, każde z nich było obserwowane. Po
spotkaniu wypełniałyśmy arkusz samooceny, który 
w trakcie rozmowy z delegatem uzupełnialiśmy o dodat-
kowe uwagi dotyczące meczu. Podczas wieczornej odpra-
wy wybrane przez delegatów pary prezentowały ciekawe 
i kontrowersyjne sytuacje, omawiane były też wszystkie
nałożone kary dyskwalifikacji. Uwagi, które nam utkwiły w
pamięci:
– Uważaj na (coraz częstsze) rzuty podparte
– W trakcie przerw w grze jeden z sędziów powinien

obserwować boisko
– Nie postępuj zbyt gwałtownie nakładając karę dys-

kwalifikacji
• Zatrzymaj czas
• Skonsultuj się z partnerem
• Jeśli zachodzi taka potrzeba wezwij pomoc

medyczną do poszkodowanego zawodnika
– Zwróć uwagę czy po przerwie w meczu zawodnik

wykluczony dalej pozostaje w strefie zmian
– Zwróć uwagę na powolne zmiany, szczególnie druży-

ny będącej w osłabieniu
– Wykorzystuj przerwy w grze na kontakt ze stolikiem,

współpracę z delegatem, uśmiech
– W czasie czasu dla drużyny zadbaj o własny odpoczy-

nek: rozluźnij się, uzupełnij płyny
– Przy uruchamianiu i zatrzymywaniu czasu gry kontro-

luj prawidłowe działanie zegara
– Jeśli rzut ze skrzydła jest po stronie sędziego bramko-

wego, a hala daje taką możliwość, cofnij się w celu
uzyskania lepszego kąta obserwacji.

To czego dowiedziałyśmy się od
naszych bardziej doświadczonych

koleżanek i kolegów 
i co z pewnością zdaje egzamin

Myślcie pozytywnie! Nie pozwólcie, by
entuzjazm związany z wyjazdem osłabł
w trakcie przygotowań. Udział w takiej
imprezie to wielkie szczęście i niezapo-
mniana przygoda.

Joasia

Rozpocznijcie od porządnego przygoto-
wanie teoretyczno-sprawnościowego.
Świadomość własnej formy doda Wam
pewności siebie, a dobra kondycja
pozwoli na udane występy także w dru-
giej części wyczerpującego turnieju. 

Marcin

Dobrze przemyślcie zawartość swoich
walizek. Zadbajcie o to, by sędziowski
ekwipunek podróżował w bagażu pod-
ręcznym, gdyż zdarza się, że walizki giną
w trakcie lotu (renoma linii lotniczej nie
ma tutaj znaczenia!). Sprawdźcie czy w
programie zawodów są przewidziane
wydarzenia kulturalne i oficjalne spo-
tkania, nie chciałybyście chyba wystąpić
na nich w dresie.

Wojtek

Dowiedzcie się czegoś więcej o imprezie
na którą wyjeżdżacie, może uda Wam
się poznać relacje z poprzedniej edycji,
dzięki temu będziecie miały informacje
o atmosferze i zwyczajach panujących
na zawodach. Np. w przypadku zawo-
dów ISF tradycją jest wymiana upomin-
ków z drużynami.

Jakub
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Teraz My

GG: Wiadomość o powołaniu dotarła do nas w trakcie ferii zimowych, kompletnie nas zaskaku-
jąc. 

U: Dokładnie! I od razu po powrocie, mimo bardzo kiepskiej pogody, zabrałyśmy się za przygo-
towania. Przez pozostały do zawodów czas ciężko było nam skupić się na czymkolwiek
innym. Od znajomych dostałyśmy nawet rozmówki portugalskie!

GG: Mimo że stres był duży, to przyćmiły go pozytywne emocje, perspektywa przeżycia ekscytu-
jącej przygody, spotkania z kolegami z turnieju w Veszprem i poznania nowych par. Na lot-
nisku w Porto byłam już dużo mniej zdenerwowana niż w domu!

U: Wszystkie pary okazały się super, szybko staliśmy się zgraną ekipą. Delegaci też byli przyjaź-
nie nastawieni, udzielali nam bardzo wartościowych i konkretnych wskazówek, więc z każ-
dym dniem turnieju czułyśmy się coraz pewniej. Jednak większość z nich była rozczarowana,
że tak mało uśmiechamy się na boisku! Bardzo się ucieszyłyśmy… bo to akurat łatwo było
poprawić! :D

GG: Szczególnie tam! Atmosfera na halach była cudowna, oprawa techniczna bez zarzutu, wszę-
dzie kręcili się ludzie chętni Ci pomóc, a dodatkowo pobiłyśmy swój „rekord oglądalności” –
na naszym meczu było ponad 1500 widzów i wszyscy w wieku od 9 do 14 lat. Szaleństwo!

U: Fajna zabawa to jedno a drugie to to, że bardzo dużo się nauczyłam przez te 7 dni 
i 10 prowadzonych spotkań. Miałyśmy szczęście – większość z nich była wyrównana, co uła-
twiało nam zadanie. Zespoły dobrze grały, więc i nam łatwiej było dobrze się zaprezentować. 
Z dnia na dzień coraz więcej osób przychodziło „podpatrzeć” jak nam idzie. W przedostatni
dzień pisałyśmy w mailu do domu, „Trzymajcie kciuki, żeby wszystko dobrze się skończyło…”

GG: No i skończyło się lepiej niż mogłyśmy sobie wymarzyć! Nominacją na finał kobiet Austria-Ser-
bia, a na końcowym zebraniu przyznaniem nam emblematów „EHF for Future”. Spośród obec-
nych 20 par dostały je 4, a 2 z tych które posiadały je wcześniej zostały zaproszone na testy
kontynentalne. Było co świętować! 

U: W noc przed wyjazdem chyba nikt nie położył się przed 2 w nocy!

MODA NA SEZON WIOSNA-LATO 2010
To na co zwracano nam uwagę już od pierwsze-

go dnia to zmieniający się rodzaj relacji sędzia-trener.
Dążymy do tego, by była to relacja partnerska, oparta
na współpracy w celu tworzenia efektownego wido-
wiska. Dlatego coraz większą rolę w budowaniu
atmosfery spotkania odgrywają nasze zachowania
przed i po nim. Powinniśmy pamiętać aby:
• Przeprowadzić solidną rozgrzewkę na boisku.
• Zadbać o porządek w strefie zmian (liczbę osób,

nieużywane piłki itp.)
• Sprawdzić przed meczem koszulki przygotowane

na wejście dodatkowego bramkarza (wiele drużyn
wprowadzało dodatkowego zawodnika ataku w
miejsce bramkarza, nawet nie grając w osłabieniu)

• Znaleźć czas na rozmowę z delegatem przed
meczem, w której m. in. można ustalić podział
kompetencji w zakresie strefy zmian.

• Pokazać swoją osobowość, zaangażowanie 
i nastawienie do meczu już przy pierwszych kon-
taktach z trenerami. 
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5. Egzamin na sędziów związkowych 
Płock – 16-19 czerwca 2010

Malwina Pokrzywnicka, Marlena Gutowska

Przygotowania

Top 2010 to był czas przygotowań dla młodych sędziów chcących uzyskać status
sędziów związkowych. Przygotowania trwały w cyklach turniejowych przez okres
dwóch lat. Każdy kandydat miał do zaliczenia 3 turnieje. Na każdym turnieju uczest-
nicy Topu byli obserwowani przez obserwatorów ZPPR, dzięki czemu nabywali
doświadczenia, a także mogli usłyszeć wiele cennych uwag, które były bardzo przy-
datne i które na pewno zaowocują w przyszłości. Oprócz przygotowań turniejowych
sędziowie mieli za zadanie napisać pracę na temat: „Historia sędziowania w moim
okręgu”. Nie było to jednak takie proste, gdyż wymagało dużego zaangażowania ze
strony kandydatów, a także dotarcia do materiałów trudno dostępnych. Każdy ubiega-
jący się o tytuł sędziego związkowego musiał wykazać się również własną pracą nad
kondycją oraz znajomością przepisów gry w piłkę ręczną, ponieważ kolejnym warun-
kiem zaliczenia egzaminu był test Coopera oraz test teoretyczny. Tylko pozytywne zali-
czenie wszystkich tych elementów pozwoliło na zdanie egzaminu oraz otrzymanie
tytułu sędziego związkowego.

Turnieje kwalifikacyjne sędziowane przez kandydatów: 
• 17-19.04.2009  w Krakowie  
• 05-07.06.2009  w Kępnie
• 12-14.06.2009  w Płocku 
• 11-13.02.2010  w Płocku
• 31.03-02.04.2010 w Brodnicy 
• 09-11.04.2010  w Krakowie
• 28-30.05.2010  w Kępnie
• 16-19.06.2010  w Płocku EGZAMIN 

Wreszcie nadszedł ten dzień

16 czerwca 2010 roku…tak to ten dzień, wtedy to właśnie każdy z nas miał się sta-
wić w Płocku do godziny 20. Cieszyliśmy się, że po tak długim czasie, pełnym ciężkiej
i męczącej pracy, znów widzimy się wszyscy razem w tym samym gronie, jednakże
każdy z nas miał w podświadomości myśl o egzaminie i o tym, co wydarzy się przez



najbliższe kilka dni. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 21 odbyła się odprawa, zapo-
znanie się z systemami gry oraz planem na kolejny dzień. Nikt z nas nie spodziewał
się, że grafik będzie aż tak mocno napięty…

17 czerwca 2010 roku – no, to zaczynamy! Ta noc była bardzo ciężka. Myśl o egza-
minie nie pozwoliła większości z nas zmrużyć oka. Niestety musieliśmy sobie radzić
ze stresem. Już o godzinie 7 wszyscy stawiliśmy się na bieżni, gdzie czekało na nas
Kolegium Sędziów w pełny składzie. Po raz pierwszy mieliśmy okazję poznać w kom-
plecie osoby, które „dowodzą'” sędziami piłki ręcznej w Polsce. Po krótkim zapoznaniu 
i przedstawieniu zaświadczeń, że jesteśmy zdolni do biegu zostaliśmy podzieleni na 3
grupy i przystąpiliśmy do testu sprawnościowego. Na szczęście nie był to duży pro-
blem dla większości z nas, gdyż ten test przeszliśmy śpiewająco. 

Następnie nadszedł czas na sędziowanie, czyli to, co lubimy robić najbardziej, choć
obecność członków kolegium na meczach oraz ich obserwacje spowodowały maleńki
wzrost adrenaliny u każdego z nas. Po całodniowym wysiłku na bieżni oraz na
boiskach sportowych nadszedł czas na część teoretyczną. Punktualnie o godzinie 20,00
zebraliśmy się wszyscy razem w jadalni. To właśnie tam miała się odbyć kolejna część
testu. Kolegium wydawało się być bardzo srogie. Otrzymaliśmy testy, a atmosfera zro-
biła się bardzo napięta. Nikt nie chciał stracić ani minuty, dlatego szybko przystąpili-
śmy do rozwiązywania. Nawet się nie spostrzegliśmy, a już z ust Pana Przewodniczą-
cego usłyszeliśmy „..została minuta..” i nagle pojawił się szmer na sali „..że
jak??..minuta tylko… przecież ja jestem dopiero w połowie..” wszyscy nagle przyśpie-
szyli i jednak udało się dokończyć testy. Kolegium przygotowało dla nas jeszcze jedną
niespodziankę. Jak się okazało musieliśmy opisać w paru zdaniach atmosferę na
meczach w pierwszym dniu turnieju ale w .... języku angielskim!!!. Zaskoczenie było
pełne, gdyż sprawdzian nie znajdował się programie egzaminu. Większość z nas nie
miała jednak z tym zadaniem żadnych problemów. Zresztą był on „nadobowiązkowy”
i nie miał wpływu na wynik egzaminu.

Finał 

Nareszcie wieczór – każdy z nas mógł sobie pozwolić na odrobinę relaksu. Myśl o
kolejnym dniu już tak nas nie przerażała, najgorsze było na szczęście za nami. Wie-
czorem spotkaliśmy się wszyscy razem i rozmawialiśmy o dziwnych sytuacjach, które
przytrafiły nam się dziś na boisku.

18 czerwca 2010 roku – połowa była już za nami, zostały ostatnie testy kompute-
rowe. „Uff”,  będzie dobrze. I znów podzieleni na grupy. Najbardziej przerażeni pierw-
si, lecz gdy tylko oni opuścili sale i powiedzieli „ było proste, nie martwcie się” wszy-
scy się uspokoili. No i tak jak zapowiedziała pierwsza tura ostatnia część była dla nas
jedną z najprostszych, jednak w głowie każdego pozostawała myśl „a jeśli źle zazna-
czyłem/łam”. Pewni mogliśmy być tylko wyników „wyszukiwanki” no i tego, że już nic
nie możemy zrobić. Wszystko, nad czym pracowaliśmy przez te 2 lata teraz albo zaowo-
cuje albo, niestety, nie. Teraz już nikt nie myślał o niczym, wszyscy się cieszyli ze to
już koniec testów. Teraz wszystko w rękach Kolegium, a my zabieramy się do dalszej
pracy na boisku. 
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Chwilę przed testem Coopera 
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Test Coopera w wykonaniu kandydatów 
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Zmagania z testem teoretycznym
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Sędziowie związkowi
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Po całym dniu na hali przygotowywaliśmy się na spotkanie przy wieczornym posił-
ku i najważniejsze .....ogłoszenie wyników. W fantastyczny otoczeniu – ogród w cen-
trum miasta odgrodzony od ruchu ulicznego – czekał na nas grill i dobra muzyka.
Myśleliśmy, ze stres już za nami...  Niestety, tylko myśleliśmy. Najgorszy moment nad-
szedł o godzinie 20,00. Przewodniczący Kolegium nie trzymał nas na szczęście długo w
niepewności. Kolejno wyczytywano nazwiska osób, które zdały egzamin i otrzymały
licencję sędziego związkowego. Radość towarzysząca wyczytywaniu naszych nazwisk
sprawiła, żenigdy nie zapomnimy tamtej chwili! Każda z osób, która zdała egzamin,
otrzymała pamiątkową statuetkę, kompletny strój sędziowski oraz proporczyk 
i odznakę ZPRP. Nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy tak bardzo docenieni. Teraz
każdy z nas będzie długo wspominał ten moment i to jak ciężko było uzyskać status
sędziego związkowego. Cieszymy się bardzo, że cały trud i ciężka praca zakończyły się
pomyślnie. Każdemu życzymy jak najdłuższej i owocnej kariery sędziowskiej.

Dzięki zaangażowaniu i ogromnej pracy nad własną osobą możemy być dumni z
tego, że dołączyliśmy do grona sędziów związkowych. Z wynikiem pozytywnym kurs
ukończyło 33 sędziów. Gratulujemy zdanych egzaminów i życzymy udanych gwizd-
ków. 

Poniżej przestawiamy wykaz nowych sędziów związkowych: 

1. Bloch Wojciech – śląski
2. Brum Maciej – lubelski
3. Dejna Adam – pomorski
4. Filipiak Tomasz – podlaski
5. Filipiak Arkadiusz – podlaski
6. Gaweł Tomasz – lubuski
7. Gorzelańczyk Marek – łódzki
8. Hycza Mateusz – warmińsko-mazurski
9. Kaniecki Andrzej – kujawsko-pomorski

10. Kopecki Jakub – lubelski
11. Korda Lech – pomorski
12. Kuliński Wojciech – łódzki
13. Kwiatkowska Katarzyna – kujawsko-

pomorski
14. Leyk Mateusz – pomorski
15. Łazicki Tomasz – warmińsko-mazurski
16. Marciniak Wojciech – wielkopolski
17. Miłkowski Tomasz – podlaski
18. Mystkowski Piotr – warszawsko-

mazowiecki

19. Nyszk Michał – warmińsko-mazurski
20. Oponowicz Radosław – zachodniopo-

morski
21. Pach Jakub – małopolski
22. Pokrzywnicka Malwina – śląski
23. Porzeziński Maciej – podlaski
24. Przybyłowski Grzegorz – warszawsko-

mazowiecki
25. Radziwon Piotr – lubuski
26. Salamaga Bartłomiej – małopolski
27. Saluk Jakub – lubelski
28. Sielicki Tomasz – lubuski
29. Stoń Marcin – śląski
30. Szydłowski Dominik – zachodniopo-

morski
31. Uryga Jacek – śląski
32. Wach Michał – lubelski
33. Węgrzyn Piotr – małopolski
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Grupa TOP 2010 
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6. Kryteria oceny pracy sędziów

Podsumowanie szkolenia obserwatorów
Nałęczów, sierpień 2009
(materiał zaakceptowany przez delegatów/obserwatorów 
do zastosowania w bieżącej pracy)

Wojciech Michalik (z upoważnienia Kolegium Sędziów)

Zalecenia dotyczące obserwacji

Najważniejsza jest znajomość przepisów gry w piłkę ręczną i ich interpretacja oraz
umiejętność ich stosowania na boisku (blok A arkusza). 

Ale to nie wszystko, patrząc z punktu widzenia delegata. Jeżeli sędziowie podjęli
decyzję i wzbudziła ona kontrowersje na ławkach czy trybunach to obserwator powi-
nien zadać sobie pytanie: „Jaką decyzję w tej sytuacji ja podjąłbym z mojego punktu
obserwacyjnego?” Jeżeli zgadza się ona z decyzją sędziów to dalsze pytanie: „Dlaczego
trenerzy i zawodnicy zareagowali inaczej? Może trzeba było bardziej jednoznacznie
wyartykułować tę decyzję (gest, tonacja itp.)?” 

Jeżeli decyzja jest zła to pytanie: „Dlaczego? Sędzia nie widział? Złe ustawienie?
Nieprawidłowa interpretacja? Pomroczność jasna?” Itp. 

Bardzo ważny jest wizerunek sędziego na boisku!!
Jeżeli nie mamy zasadniczych uwag dotyczących Bloku A arkusza (pojedyncze

błędy bez konsekwencji bramkowych) to powinniśmy dokładnie ocenić koncentrację,
osobowość, postawę, współpracę, poruszanie się i sygnalizację sędziów. 

Przypomnijmy na co w ostatnich latach zwracano uwagę w przypadku zawodów
prowadzonych na szczeblu EHF i IHF:
• Znajomość przepisów i ich interpretacja – „oczywista oczywistość”
• Sędziowie nie nadążają za akcją – zaostrzenie kryteriów wytrzymałościowych
• Braki w komunikacji + sposób poruszania – propozycje rozwiązania
• Wizerunek sędziego – jeden z ostatnich „koników”
• Prowadzenie (kształtowanie) sędziów począwszy od 18 roku życia, koncepcja

„wychowania i ukształtowania” sędziów wg własnych (EHF) kryteriów.



Powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie czy sędziowie:
• w odpowiedni sposób przygotowali się do meczu;
• weszli w mecz skoncentrowani i potrafili utrzymać koncentrację do końca zawo-

dów np. „nic się nie działo na parkiecie”;
• czy dostosowali się swoimi decyzjami do poziomu zawodów „oni nic nie grają to

po co się wysilać”;
• „ułożyli” (PK, karanie, 7 m itp.) od początku mecz tak, że zawodnicy wiedzieli „co

się dzisiaj gra”;
• posiadają umiejętność odpowiedniego korzystania z tonacji gwizdków (melodia

gwizdków), „ciurkanie” lub „grzmienie”;
• dostosowują tonację do atmosfery panującej na zawodach, trzymają tą samą tona-

cję, mimo że na trybunach jest bardzo głośno;
• umieją odpowiednio poruszać się po boisku, „pracują na boisku”, starając się

zając pozycję, która umożliwi im najlepszą obserwację sytuacji boiskowych,
umieją się ustawiać przy różnych systemach obronnych, niedopuszczalna jest
„postawa kołka” lub asekuracyjne ustawianie blisko linii środkowej „bo uciek-
nie szybki”; 

• potrafią jako sędziowie B obserwować grę na kole, nie „wodzą” wzrokiem za piłką;
• ”idą za szybkim” atakiem jak i szybkim rozpoczęciem, nie odpuszczają szybkiego

ataku rozprowadzonego w drugie tempo;
• widzą się nawzajem na boisku, ten element jest zwłaszcza widoczny przy sygnali-

zacji gry pasywnej; 
• posiadają umiejętność przekazywania sobie informacji poprzez uzgodnione gesty; 
• reagują energicznie i błyskawicznie na brutalne zagrania zawodników w pierwsze

tempo; 
• potrafią w sytuacjach, gdy decyzje jednego z nich powtarzają się, szybko zmienić 

z Kolegą ustawienie na boisku;
• posiadają umiejętność „szybkich gwizdków”;
• umieją w przypadku podyktowania „znaczących rzutów wolnych”, mogących nie

być zrozumiałymi dla uczestników zawodów pokazać w odpowiednim tempie dla-
czego podjęli taką decyzję („znaczące RzW” np. podbicie ręki z piłką zawodnika rzu-
cającego na bramkę przeciwnika – wynik piłka nie trafia w bramkę);

• jw. umieją podbiec do 9 m i zdecydowanie pokazać z którego miejsca wykonać rzut
wolny, ewentualnie pokazać, za co został podyktowany znaczący RzW;

• mają bardzo dobry jednoznaczny kontakt ze stolikiem; 
• umieją skorzystać z sytuacji gdy przed podjęciem decyzji o ukaraniu konsultują ją

z Kolegą (np. zawodnik który ma być ukarany leży na parkiecie);
• potrafią w momentach gwałtownego zwiększenia się tempa rozgrywanych zawo-

dów uaktywnić swoje działanie.

Jeżeli odpowiedź na któryś z wyżej wymienionych pytań nie jest satysfakcjonująca
to należy Kolegom sędziom dokładnie uświadomić na czym polega ich błąd.

Tego typu umiejętności sędziów są niezwykle ważne w trakcie prowadzenia zawo-
dów o dużej i bardzo dużej trudności. Jeżeli sędziowie mają takie zachowania „we
krwi” to jest duża szansa, że poprowadzą dobrze trudne zawody. Obserwator, który 
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w łatwym meczu potrafi tego typu błędne zachowania wychwycić, ma dużą szansę, że
przekazując swoje uwagi sędziom, uzyska ich zrozumienie. 

W trudniejszych spotkaniach, przy większej ilości zasadniczych błędów popełnio-
nych przez sędziów i wysokim poziomie adrenaliny tego typu analiza jest bardzo trud-
na do przeprowadzenia. Sędziowie i delegat koncentrują się w takich meczach na pra-
widłowej ocenie sytuacji boiskowych (zachowaniu w strefie zmian).

Zalecany sposób zapisu w arkuszu obserwacyjnym

PIERWSZA STRONA ARKUSZA:
1. Musimy się nauczyć notować dobre decyzje sędziów (typowy plus). Nie może być

sytuacji gdy w arkuszu w pozycjach w bloku A jest po jednym plusie, a minusy
wszystkie zostały wyszczególnione. Musimy ocenić, ile decyzji w danym bloku
było prawidłowych, a ile błędnych. Daje nam to możliwość oceny czy dany błąd
jest pojedynczym czy systematycznym danego sędziego (pary sędziowskiej).

2. Przy sytuacjach ocenionych na minus obowiązkowo zapisujemy minutę i skrótowy
zapis w uwagach. Zamieszczamy też ocenę, co mogło być powodem błędu np. złe
ustawienie, nieprawidłowe poruszanie, brak odpowiedniej koncentracji, nieumie-
jętność obserwacji zawodów.

3. Prowadzimy zapisy dobrych i złych decyzji każdego z sędziów uwzględniając rów-
nież czas gry (I i II połowa).

DRUGA STRONA ARKUSZA:
O ile arkusz obserwacyjny ma służyć głównie sędziom, to strona opisowa powinna

być bardziej dla analizujących, a nieobecnych na meczu. 

1. Charakter meczu
• czy wynik odzwierciedlał przewagę (zdecydowaną); gra „do jednej bramki”; kon-

trolowany wynik przez jeden zespół,
• mimo przewagi wynikowej gra równorzędna, sędziowie musieli być przez cały

mecz czujni 
• cały mecz na styku; bramki zdobywane falami itp.

2. Trudność meczu
Ocena trudności meczu ma wynikać w pierwszej kolejności z gry zespołów i jej

poziomu, a dalej z wagi meczu, atmosfery i zachowań zawodników, ławek, publiczno-
ści itp. np.: „duża nerwowość zespołów”, „mecz bez walki – odbył się”.

Nie bez znaczenia jest poziom meczu Często słaba gra i duża ilość błędów znacznie
podwyższają stopień trudności prowadzenia meczu.

Bardzo ważnym czynnikiem jest prowadzony bezpośrednio przekaz telewizyjny
zawodów. 

3. Realizacja przyjętej linii sędziowania – jedna z najważniejszych pozycji strony
opisowej

• czy przyjęta linia prawa korzyści, fauli ataku, karomierza, oceny rzutów karnych,
oceny gry pasywnej itd. była na właściwym poziomie, dostosowanym do gry obu
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zespołów, klasy i wagi spotkania, zgodnie z aktualną interpretacją i aktualnymi
tendencjami,

• czy była elastyczność jeżeli wskazywał na to rozwój sytuacji boiskowych, eskalacja
lub uspokajanie się zachowań zawodników,

• czy była konsekwencja w jednakowej ocenie zbliżonych zdarzeń i w jakim stopniu
np. „sędziowie przyjęli bardzo wysoki poziom karania do końca go realizując, przy
czym w tym meczu nie było to słuszne bo…”…lub: „pod wpływem presji ławek i
krzyku kibiców sędziowie zaczęli nieprawidłowo (np. szybciej) sygnalizować grę
pasywną, co bardzo odpowiadało stylowi gry jednego z zespołów”,

• czy w ocenie np. błędów technicznych sędziowie mieli w parze rozbieżności inter-
pretacyjne w stosunku do poszczególnych sytuacji, różnych stylów i taktyki gier
zespołów. Np. gdy jedna drużyna gra szybką piłkę, rozpoczyna szybko, a druga
wolno wypracowuje pozycję rzutową (ocena gry pasywnej),

• w podsumowaniu należy wyraźnie określić nad jakimi elementami sędziowie
powinni intensywnie pracować.

4. Przygotowanie fizyczno-psychiczne, koncentracja
• czy nastawienie (założenia) do meczu było adekwatne do rozwoju wydarzeń

boiskowych np. bagatelizowanie, liberalizm, nadwrażliwość, nerwowe reakcje,
ospałe reakcje,

• akcentowanie poprzez poruszanie i sygnalizację konkretnych przypadków na
boisku, nadążanie za akcjami (rozpoczęcia, kontry, kontra w drugie tempo), zaj-
mowanie właściwych pozycji,

• czy nie uśpił ich wynik lub wyraźnie nie czekali na koniec meczu.

5. Przygotowanie do spotkania (oprócz pytań zapisanych w opisie)
• kontakt i jego forma z gospodarzami (gośćmi) spotkania przed meczem,
• czy było widać przed meczem wyraźną niechęć (wrogość, niesympatyczne zacho-

wanie) do sędziów prowadzących spotkanie, 
• utrudnianie przygotowania się sędziów do meczu np. przez stałe angażowanie

sędziów, delegata rozmowami, problemami.

6. Wpływ sędziów na przebieg spotkania
• czy decyzje mogły mieć, bądź miały istotny wpływ na wynik lub grę,
• jakie zachowania sędziów psuły atmosferę lub wprowadzały nerwowość zespołów,

a jakimi środkami opanowywali grę,
• jak reagowali na sytuacje nietypowe, nieprzewidywalne.

7. Współpraca ze stolikiem, reagowanie na zachowanie w strefie zmian
• czy przekaz decyzji był jednoznaczny, czytelny; dla przypomnienia delegat nie

będąc pewnym czy przekaz jest jednoznaczny nie może dopuścić do wznowienia
gry,

• czy sędziowie we właściwy sposób nadzorowali pracę stolika, czy porozumienie ze
stolikiem nie budziło wątpliwości,

• w jaki sposób seziowie oceniali zachowanie ławek i publiczności np. bez reakcji lub
pobłażliwe traktowanie, czy byli zmuszeni do reagowania i robili to we właściwy
sposób.
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8. Inne uwagi dotyczące pary
• opis cech charakterologicznych np. X przejawia więcej inicjatywy i dominuje; jest

szybszy w podejmowaniu decyzji; obaj przechodzą obok meczu bo nic się nie działo,
• odbiór zachowań i decyzji sędziów na tle zawodów, ich dostosowanie do charakte-

ru meczu, skali trudności, pozostałych okoliczności,
• stwierdzenie, że w tym meczu zachowali się poprawnie, ale nie mieli możliwości

wykazania się wysokimi umiejętnościami,
• uwagi dotyczące nieprawidłowego poruszania się np. jako A mało ruchliwy (stoi

„jak kołek”, stoi blisko linii środkowej w centralnej jej części przez co nie widzi
dobrze akcji), nie potrafi podbiec do 9 m jeżeli to jest potrzebne,

• uwagi dotyczące tonacji gwizdków np.: nie umieją modulować, „ciurkają”, 
• czy potrafią, zajmując pozycję jako sędzia B, prawidłowo obserwować grę kołowych

9. Inne uwagi organizacyjne dla Kolegium Sędziów
• jeżeli delegat widział wcześniej sędziów czy czynią postępy w sędziowaniu,
• sugestia, aby wnikliwie obserwować daną parę (np. pilne szkolenie),
• sugestia, że sędziowie zasługują na awans i mogą prowadzić zawody na wyższym

poziomie rozgrywek.

10. Inne uwagi
• dobre cechy pary (dwie, maksymalnie trzy)
• jeszcze raz podkreślenie, nad jakimi elementami sędziowie powinni pracować,

jeżeli elementów do poprawienia będzie więcej należy poddać 2 -3 nad którymi na
ich poziomie rozwoju sędziowskiego muszą się skoncentrować. Jeżeli uważamy, że
para sędziowska jest „kompletna”, a nieliczne błędy wynikają z aktualnej dyspo-
zycji napiszmy to.

Uwaga końcowa; jeżeli obserwator ze względu na dużą ilość pracy „nad ławkami”
nie ma możliwości precyzyjnego prowadzenia obserwacji zawodów powinien to jed-
noznacznie napisać w arkuszu. 

Całość działań obserwatorów i KS ZPRP służy jednemu celowi – podniesieniu
poziomu sędziowania zawodów piłki ręcznej. 

Wnioski i uwagi dotyczące przepisów gry

Analiza arkuszy obserwacyjnych

1. Prawo Korzyści PK
• Nauczmy się notować dobrą interpretację PK przez sędziów. Zaleca się zapis 

w uwagach szczególnie dobrych interpretacji PK np. opóźniona kara itp. (minuta,
krótki opis). 

2. Faul ataku FA
• Patrzmy czy sędziowie prawidłowo interpretują FA, czy obrońca w prawidłowy

sposób poruszał się, zasłaniając dostęp do bramki, czy było wyjście do przodu
obrońcy, czy atakujący ominął obrońcę, a następnie nastąpiło zderzenie z obrońcą.
Jeżeli uważamy, że sędziowie nieprawidłowo interpretują FA to musimy określić,
dlaczego tak się dzieje np. złe ustawienie, złą interpretacja itp.
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3. Karomierz K
• Najwięcej błędów sędziowskich dotyczy właśnie karomierza. Zauważalne są dwie

skrajne tendencje. Pierwsza polega na rozdawanie kar bez wyraźnego przesłania,
co w prowadzonych zawodach jest dozwolone, a czego sędziowie nie będą tolero-
wali. Dotyczy to zwłaszcza U, a dalej kary wykluczenia. Mecz patrząc z punku
widzenia zapisu w protokole wydaje się bardzo brutalny, ale dla obserwatorów
wynika to jednoznacznie ze złej interpretacji K. Najgorsza z możliwych sytuacji to
taka, gdy zawodnicy przestają reagować na kary sędziów, mecz staje się brutalny, 
a sędziowie wycofują się z przyjętej linii karania. Sędziowie często chcą, podwyż-
szając pułap kar, wymusić spokojniejszą grę zawodników. Przykładowo, gdy jest
mecz grany twardo, ale zgodnie z przepisami, a sędziowie dają bardzo dużo kar –
wszyscy są niezadowoleni z ich pracy. Druga skrajność to mecz z faulami brutal-
nymi bez reakcji sędziów. Oczekiwana postawa sędziów: jednoznaczne przesłanie,
co wolno, a czego nie wolno w danym meczu, niskie trzymanie gwizdków, bardzo
„czujne” prowadzenie zawodów, umożliwienie „twardej gry” zawodnikom 
i natychmiastowa reakcja w przypadku brutalnych fauli. Delegaci obserwując
zawody  powinni ocenić, czy karomierz został prawidłowo dostosowany do gry
zawodników. O wiele łatwiejsze jest ocenienie brutalnych zagrań zawodników nie-
odgwizdanych przez sędziów od zbyt wysokiego pułapu karomierza. Ważne jest
stwierdzenie, czy Koledzy sędziowie potrafią na początku meczu bez U dać karę
wykluczenia lub D, jeżeli sytuacja tego wymaga (np. początek meczu „bicie”), a póź-
niej wrócić do karania starając się wykorzystać pozostałe stopnie karomierza. 

• Zaobserwowane błędy: 
- brak umiejętności oceny gry kołowych, 
- w niższych szczeblach rozgrywek dyktowanie prawie automatem 7 m + 2 min,

– należy uczulać sędziów na obowiązek konsultacji w przypadku dyktowania D 
z gry. Prawidłowe zachowanie sędziów: wzięcie Time Out, uzgodnienie decyzji
+ D. Często się zdarza, że jeden z sędziów szybko pokazuje 2 min, a drugi
wycofuje się z słusznej decyzji D.

• W przypadku zachowań „cyrkowych” na boisku w pierwszym przypadku należy
zwrócić uwagę zawodnikowi, a w następnych karanie progresywne.

4. Rzut Karny 7 m   (podyktowanie 7 m jest to przywrócenie szansy zdobycia bramki
w sytuacji gdy zawodnik jest w sytuacji 100% i jest faulowany przez obrońcę):

• Błędy – nieprawidłowa ocena obrony w kole
• Łączenie 7m z karą wykluczenia w przypadku, gdy 7m jest wystarczającą decyzją, 2

min musi „być za coś”
5. Naruszenie pola bramkowego NPB
• Od stolika często widać mało, lepiej można ocenić podparcie przy rzucie.

6. Kroki KR
• Umiejętność zastosowania szybkiego gwizdka w przypadku błędu kroków na faulu.

(notujmy również kroki w przypadku zastosowania „szybkiego gwizdka” oznacze-
nie „f”).

• Bramki po krokach zwłaszcza w ostatnich sekundach meczu.
• Odgwizdywanie błędu na trzech krokach.
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7. Gra pasywna GP
• Rozpoznawanie gry pasywnej – w większości przypadków zbyt wczesna sygnaliza-

cja i zbyt szybkie odbieranie piłki po sygnalizacji GP.
• Nierówne traktowanie zespołów – jedna drużyna szybko rozgrywa i rzuca na

bramkę, druga potrzebuje „rozegrać spokojnie atak pozycyjny”.

8. Wykonywanie rzutów, time out, noga itp. (pkt. 8 i 9 blok A)
• Zagranie nogą – poprawna interpretacja przedstawiona na seminarium w Nałęczo-

wie w 2009 roku.
• Time out; przykład: na 8 sek do końca I połowy (wynik nieważny) sędziowie bez

zatrzymywania czasu poprawiają ustawienie obrony; na wykonanie rzutu zostają 2
– 3 sek. 

9. Osobowość, postawa i atmosfera

10. Współpraca, poruszanie się i sygnalizacja
• Tonacja gwizdka – energiczna silna od początku meczu – unikamy wrażenia, że

„sędziowie są niepewni w swoich decyzjach, boja się gwizdać”
• Umiejętność poruszania się po boisku – cel nadrzędny jak najwięcej widzieć

zwłaszcza sytuacji na styku atakujący z piłką – obrońca, poruszanie się płynne bez
przyruchów (ruchy boksera), prawidłowe cofanie się przy szybkim ataku, unikanie
pozycji na środku boiska (uskoki przy szybkim ataku)

• Umiejętność obserwowania i oceny gry kołowych
• Umiejętność stosowania szybkich gwizdków
• Umiejętność stosowania „znaczących rzutów wolnych (ZRzW)” – energiczny 

w tempo gwizdek i podbiegnięcie do miejsca przewinienia (przykład: jest silny rzut
na bramkę, piłka mija światło bramki sędzia ocenia że obrońca podbił rękę ataku-
jącego i miało to wpływ na celność rzutu)

• Zdolność przewidywania, że nasza decyzja może być nie zrozumiała dla ławek.
Jeżeli tak to ocenimy to wtedy pokażmy, dlaczego podjęta została taka decyzja. Bar-
dzo frustrująca dla delegatów jest sytuacja, gdy osoba odpowiedzialna za drużynę 
w trakcie meczu (niezgodnie z przepisami!) podchodzi do stolika i pyta delegata „dla-
czego sędziowie podjęli daną decyzję”, a zgodnie z prawdą możemy odpowiedzieć
„nie wiem spytam sędziów w szatni”. Można odnieść wrażenie, że zbyt dużo czasu
poświęca się wizerunkowi sędziów, ale to naprawdę działa!!!!  Prawidłowo stosowane
zasady powodują, że widać pracę sędziów na boisku, obserwator odnosi wrażenie że
sędziowie są bardzo zaangażowani i robią wszystko aby dobrze poprowadzić zawody.

• Jeżeli uważamy, że sędziowie równo traktują obydwa zespoły, trzymali „gwizdki
nisko” (nie gwiżdżą „apteki”), byli cały czas czujni, pozwalali „twardo grać” ale nie
dopuścili do brutalnej gry to w pozycji „Osobowość, postawa, atmosfera” lub
„Współpraca, poruszanie się, sygnalizacja” możemy podwyższyć punktację krótko
uzasadniając swoją decyzję na drugiej stronie arkusza.

• Zakaz biegania tyłem!!!!!

11. Wrażenie ogólne
• Bardzo ważny punkt arkusza, który może diametralnie zmienić ocenę sędziowa-

nych zawodów. Kolegium Sędziów ZPRP uważa, że nawet w przypadku prowadze-
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nia meczów jednostronnych czy meczów o „czapkę gruszek” delegat/obserwator
powinien wnikliwie przeprowadzić obserwację sędziów prowadzących zawody. 

• Zapis w arkuszu dokonany przez delegata „Mecz łatwy do prowadzenia, nic się nie
działo 75 pkt”, a w dalszych pozycjach bez uwag jest dla KS w większości przypad-
ków nie do zaakceptowania!!!!!. Nie mogą mieć miejsca sytuacje, o jakich otrzy-
mujemy informacje, że Koledzy delegaci, nie mając czasu na omówienie, stwier-
dzają, że „gdzieś w arkuszu” dodadzą dwa punkty, a w innym elemencie (bez kon-
kretów)  – odejmą.

• Punktacja musi jednoznacznie wynikać z zapisu w arkuszu pomocniczym, a nie
odwrotnie: najpierw punkty, później dopasowanie zapisu!!!!!

• Tego typu opis meczu nic nie daje sędziom prowadzącym zawody, powoduje wraże-
nie, że obserwacja jest niepotrzebna oraz nie daje żadnych materiałów do analizy KS. 

Ujednolicone kryteria oceny pracy sędziów 

Pierwsze przybliżenie zostało przyjęte przez delegatów na spotkaniu w Nałęczowie.
Kryteria, które zamieszczamy poniżej, proszę przyjąć do stosowania podczas oceny

zawodów.

Ogólne zasady:
• Wszelkie błędy sędziów z konsekwencją bramkową mające znaczenie dla wyniku

meczu muszą skutkować obniżeniem punktacji w min. jednym elemencie. Dotyczy
to także sytuacji, gdy bramka została zdobyta prawidłowo, a sędziowie jej nie uznali. 

• Delegat powinien oceniać tylko te sytuacje, co do których jest pewny swojego zda-
nia. Sytuacje wątpliwe powinny być wyjaśnione po zakończeniu spotkania. 

• W przypadku złamania przepisu, gdy delegat nie mógł zapobiec takiej sytuacji
mnożna wynosi „0” (zero)! w danym elemencie i obniżony zostaje mnożnika we
Wrażeniach Ogólnych.

1. Prawo Korzyści PK:
• Uzgodniono, że kryterium ilościowe dobrych decyzji jest trudne do dokładnego

sprecyzowania. PK jest jakby naturalnym „odruchem” sędziów podczas prowadze-
nia zawodów. Jeżeli nie mamy uwag do stosowania prawa korzyści i uznajemy, że
ten element był stosowany dobrze to w rubryce „dobrze” (I i II połowa) zaznacza-
my znak (X). 

2. Wrażenie Ogólne:
• Jeżeli w pozostałych elementach bloku A i B w trzech przypadkach wystąpiła mnoż-

na 2 to w elemencie Wrażenie Ogólne nie może być mnożna 3!!!! (mnożna 2 lub 1)

Niektóre obowiązki delegata/obserwatora

Przypomnijmy niektóre zapisy z Regulaminu wykonywania funkcji delegata-obser-
watora

Podstawowym zadaniem delegata-obserwatora zawodów jest zapewnienie i wyeg-
zekwowanie od organizatora zawodów bezpiecznych, równych, zgodnych z przepisami
i regulaminami rozgrywek oraz duchem sportowej rywalizacji warunków współza-
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wodnictwa uczestniczących w zawodach drużyn, a także dokonywania oceny pracy
sędziów prowadzących zawody. § 2 pkt. 2

Dla realizacji zadania, o którym mowa w ust 1 pkt 4, delegat-obserwator zawodów
jest obowiązany do reagowania na wszelkie nieprawidłowości występujące w trakcie
zawodów, które mają wpływ na ich atmosferę i przebieg oraz bezpieczeństwo uczest-
ników i widzów, a także ochronę osobistą sędziów i innych osób oficjalnych przeby-
wających na zawodach. Delegat-obserwator zawodów jest uprawniony do podejmowa-
nia decyzji porządkowych w przypadkach zagrożenia dla sportowego przebiegu zawo-
dów oraz bezpieczeństwa ich uczestników i widzów, łącznie z usunięciem poszczegól-
nych uczestników zawodów lub całej widowni z obiektu, a nawet przerwania zawo-
dów. § 7 pkt. 4

Zachowanie osób towarzyszących i zarodników rezerwowych 
w strefie zmian

Niektóre nieprawidłowe zachowania zawodników i osób towarzyszących w trakcie
trwania zawodów:
• Więcej niż jedna osoba permanentnie stoi w strefie zmian
• Przekleństwa skierowane przeciwko uczestnikom spotkania
• Niesportowe komentowanie decyzji sędziów 
• Niesportowe gesty w kierunku zawodników i sędziów, próba wymuszania na

sędziach decyzji oczekiwanych przez zespół.
• Częste komentowanie pracy sędziów i próby wymuszenia na obserwatorze natych-

miastowej oceny decyzji sędziów (podbiegnięcie do stolika sędziowskiego)
• Jeżeli trener lub inna osoba towarzysząca w sposób nieprawidłowy daje zieloną

kartkę (np. rzuca na stolik) to nie decydujemy się na przyznanie czasu dla drużyny
i kartkę oddajemy!!!!

• Należy zwrócić uwagę na kolor ubioru osób towarzyszących, aby nie były identycz-
ne do strojów zawodników drużyny przeciwnej.

Oczekiwane zachowania delegatów/obserwatorów

• Tak jak sędziowie na boisku, tak samo obserwatorzy muszą wymóc na ławkach
zgodne z przepisami zachowanie (Regulamin strefy zmian). 

• Musimy jednoznacznie stwierdzić, od jakiego momentu nie będziemy tolerować
zachowania ławek.

• Ideałem jest, jeżeli uda się nam doprowadzić do sytuacji, w której zdecydowana
większość uczestników zawodów jest przekonana, że delegat nie miał innej możli-
wości jak tylko ukaranie osoby na ławce zmian.

• Dobrze wygląda, jeżeli obserwator bez przerywania zawodów pofatyguje się do
osoby nieodpowiednio się zachowującej. Aktywność obserwatora jest niezbędna
gdyż brak reakcji powoduje jeszcze większe nasilenie agresji.

• W przypadku udzielenia przez sędziów D sędziowie mają obowiązek doprowadze-
nia zawodnika do ławki i przekazania informacji stolikowi, a dalej obserwator
musi wyegzekwować dalsze postępowanie. 
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• Sytuacja odwrotna następuje gdy obserwator prosi sędziów o ukaranie D osoby
przebywającej w strefie zmian. Wtedy sędzia po pokazaniu kary ma obowiązek
kontynuować dalsze postępowanie.

• W przypadku wybitnie niesportowego zachowania ławek reakcja obserwatora musi
być natychmiastowa (przykład, „Co ten ()..()... gwiżdże” – dosłowny opis w proto-
kole zawodów). 

• Obserwator powinien mieć autorytet wśród uczestników zawodów i postępować
tak, aby w przypadku bardzo słabego prowadzenia zawodów przez sędziów umieć
opanować sytuację.

• Jeżeli delegat zostanie poproszony przez osoby trzecie o odniesienie się do sytuacji
boiskowych, a nie był na zawodach, to nie powinien się odnosić do zadawanych
pytań i jedyna możliwa odpowiedz brzmi „Nie byłem na zawodach, nie widziałem
i nie mogę się odnieść do poruszanej sytuacji”

Ujednolicone kryteria oceny pracy sędziów
(Szkolenie delegatów styczeń 2010)

Na szkoleniu delegatów-obserwatorów w Kielcach w dniach 16 – 17.01.2010 ogół
zebranych Kolegów przyjął do stosowania następujące kryteria oceny pracy sędziów
piłki ręcznej:

Postanowienia ogólne

1. Ciężar i ranga spotkania nie mogą nigdy stanowić parametru wpływającego na
ocenę sędziów. Uwagi dotyczące tych spraw winny znaleźć swoje odzwierciedlenie
w części opisowej arkusza obserwacyjnego. 

2. Sędziowie winni być oceniani jedynie na podstawie obiektywnie stwierdzonych
sytuacji i zdarzeń oraz podejmowanych decyzji.

3. Pojedyncze i niepowtarzające się błędy sędziów nie stanowią podstawy do obniże-
nia oceny, szczególnie wtedy, kiedy popełnione błędy nie miały wpływu na prze-
bieg spotkania (zdobycie lub stratę bramki lub ostateczny wynik spotkania).

Kryteria – wykładnia oceny punktowej

• Bardzo dobrze – 4 pkt – bezbłędne lub prawie bezbłędne decyzje (”nieznaczący”
pojedynczy błąd przy dużej ilości pozytywnych decyzji „+” np.: 20:1), ale również
zdecydowanie odczuwalny pozytywny wpływ decyzji i osobowości sędziów na
atmosferę spotkania.

• Dobrze – 3 pkt – dobre decyzje przy narastających wymaganiach wynikających 
z przebiegu gry, pojedyncze błędy nie mające wpływu na przebieg i atmosferę spo-
tkania (zdobycie lub stratę bramki). Możliwość wystawienia 3 pkt przy dwóch błę-
dach w sytuacji: 
- dużej ilości pozytywnych decyzji”+”
- błędów nie mających konsekwencji np. bramka
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• Dopuszczalnie – 2 pkt – błędne decyzje powtarzające się niezbyt często i nie powo-
dujące pogorszenia atmosfery, błędne decyzje nie mające wpływu na zdobycie lub
utratę bramki. Natomiast każdy błąd (pojedynczy) niosący za sobą w/w konse-
kwencje skutkuje obniżeniem oceny do 2 pkt.

• Niezawadawalająco – 1 pkt – powtarzające się błędne decyzje wpływające nega-
tywnie na atmosferę spotkania i jego przebieg, nieuwaga sędziów, brak koncen-
tracji, nonszalancja. W tym przypadku 2 – 3 błędy mające konsekwencję bramko-
we (zdobycie, lub stratę bramki) w sytuacji wyrównanego spotkania (nieznaczna
przewaga lub remis) skutkują obniżeniem oceny do 1 pkt.

• Niedostatecznie – źle – 0 pkt – dużo błędnych decyzji, niewłaściwa interpretacja
sytuacji, brak linii sędziowania, rozbieżne decyzje, różne decyzje w sytuacjach
podobnych. Każda decyzja mająca wpływ na wynik spotkania- jego „wypaczenie”
skutkuje oceną „0”.

Wrażenie ogólne Blok C

• 4 pkt –  w części „A”i „B”arkusza obserwacyjnego nie została wystawiona nota „0”
„1” lub „2”.

• 3 pkt –  w części „A” i „B” arkusza obserwacyjnego nie została wystawiona nota „0”
lub „1”. Natomiast 1 – 2 noty „2” nie mające wpływu na atmosferę i przebieg spo-
tkania np.: zdobycie lub utratę bramki nie powodują obniżenia tej oceny.

• 2 pkt – w części „A” i „B” arkusza obserwacyjnego nie została wystawiona nota „0”,
jak również powtarzające się błędy skutkujące obniżeniem noty „2” w wielu ele-
mentach (3 i więcej) lub skutkujących bramką niemającej wpływu na wynik spo-
tkania.

• 1 pkt – W części „A” i „B” arkusza obserwacyjnego nie została wystawiona nota”0”
jak również wystawienie noty”1” lub powtarzające się wielokrotnie błędy skutku-
jące obniżeniem noty „2” w wielu elementach

• 0 pkt – W części „A” i”B” arkusza obserwacyjnego podejmowane decyzje mające
wpływ na wynik spotkania – „wypaczenie wyniku”
Ocena pracy sędziów na bazie otrzymanych punktów

Bardzo dobra powyżej 77 pkt
Dobra 72 – 76 pkt
Dopuszczalna 66 – 71 pkt
Niezadawalająca 60 – 65 pkt
Niedostateczna  poniżej 60 pkt

Dziesięć złotych reguł dla delegata-obsewatora

1. Delegat-obserwator powinien być obiektywny i uczciwy, zarówno w stosunku do
sędziów jak i samego siebie.

2. Delegat-obserwator musi znać przepisy gry w piłkę ręczną oraz ich aktualną inter-
pretację.
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3. Delegat-obserwator musi jednoznacznie i właściwie rozpoznać pozytywne i nega-
tywne decyzje sędziów. Wynik obserwacji musi być przekazany sędziom w czasie
bezpośredniej rozmowy.

4. W celu prowadzenia obserwacji spotkania, delegat-obserwator musi zawsze zająć
miejsce przy stoliku sędziowskim i posiadać identyfikator Delegata ZPRP

5. Delegat-obserwator musi być zawsze pomocnikiem dla sędziów, a nie ich nauczy-
cielem.

6. Przed spotkaniem delegat-obserwator nie powinien zbytnio angażować sędziów,
szczególnie w czasie ich bezpośrednich przygotowań przed rozpoczęciem zawo-
dów. W przerwie spotkania dopuszczalnym jest przeprowadzenie krótkiej rozmo-
wy z sędziami, ale wyłącznie wówczas, kiedy podejmowane przez sędziów decyzje
miały zdecydowanie negatywny wpływ na przebieg pierwszej połowy spotkania.

7. Po zakończeniu spotkania i krótkim odpoczynku sędziów, delegat-obserwator
musi przeprowadzić z sędziami rozmowę, w czasie której w sposób fachowy 
i szczery przekaże swoje uwagi i spostrzeżenia. Jakiekolwiek okoliczności unie-
możliwiające przeprowadzenie rozmowy z sędziami muszą być zaznaczone i opi-
sane w arkuszu obserwacyjnym sędziów. 

8. Obowiązkiem delegata-obserwatora jest, aby w czasie prowadzonej rozmowy 
z sędziami, przekazać w pierwszej kolejności wszystkie pozytywy, a dopiero póź-
niej uwagi negatywne. 

9. Poza omówieniem spotkania, delegat-obserwator musi pokazać sędziom ocenę
punktową dla każdej pozycji arkusza obserwacyjnego. Jeżeli w trakcie omówienia
powstałyby wątpliwości między oceną typu „2 lub 3 pkt”, należy powyższe podać
sędziom do wiadomości. Jedna z dwóch podanych sędziom ocen musi być nanie-
siona na arkuszu obserwacyjnym.

10. Delegat-obserwator zobowiązany jest przesłać wypełniony arkusz obserwacyjny w
ciągu 48 godzin do sędziów spotkania i osób wymienionych w komunikacie KS
ZPRP.

Dziesięć złotych reguł zostało opracowanych i podanych do wiadomości sędziów 
i delegatów-obserwatorów w październiku 1999 roku.
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7. Nasi poza granicami kraju

Sędziowie

Baranowski – Lemanowicz

14.03.2010 C.S. Oltchim Rm. Valcea  –  Hypo Niederösterreich   32:27   
20.02.2010 F.C. Barcelona Borges  –  GC Amicitia Zürich   37:26   
15.01.2010   Metz Handball  –  Aalborg DH   23:18   
21.11.2009   H.C. Pelister 08 Bitola  –  HC Odorheiu Secuiesc   28:23   
08.11.2009   TSV Bayer 04 Leverkusen  –  RK Olimpija   35:25   
11.10.2009   HC Buducnost Podgorica  –  RK Borac Banja Luka   36:30

Brehmer – Skowronek

26.05.2010  Czechy – Węgry (Women’s European Champioship) 23:31
03.04.2010   Iceland – Great Britain (Women’s European Champioship) 40:20
06.02.2010   NP HC Rostov-Don  –  LK Zug Handball   36:18   
15.11.2009   United HC Tongeren  –  BSV Bern Muri   28:29   
31.10.2009   Casta Sokol Pisek  –  HC Metalurg   27:33   
04.10.2009    HC Zito Prilep –  Astra HC   34:14
03.10.2009   Astra HC  –  HC Dnepryanka Kherson 14:34   
15-20.07 2009 World Games in Kaohsiung  – Beach Handball
22-27.06.2010 IV World Championships for Women's and Men's 

Beach Handball  Antalya – Turcja

Gutowska – Gutowska

05-10.07.2010 Women’s European Open 18, Göteborg (Sweden)
19.27.03.2010 School Handball World Championship

Braga, Guimaraes, Fafe – Portugalia
17-21.08.2009 Celle Cup Veszprem – Węgry

Leszczyński – Piechota

21.05.2010   Serbia  –  Armenia   52:9
03.04.2010   C.S.U. Suceava  –  RD Slovan   32:25   



17.02.2010   A.C. PAOK  –  Montpellier HB   23:34   
06.02.2010   TSV Bayer 04 Leverkusen  –  IK Sävehof   28:22   
15-17.01.2010 Towarzyski Turniej Kadr Narodowych do lat 20, Wilhelmshaven
15.01.2010 Francja-Hiszpania 27:27
16.01.2010 Niemcy-Francja 27:27 
17.01.2010 Portugalia-Francja 23:27 
21.11.2009   Reyno de Navarra San Antonio  –  HV KRAS/Volendam   37:20   
06.09.2009   Pölva Serviti  –  SKA Minsk   28:22

Sołodko – Sołodko

22.05.2010    VfL Gummersbach  –  Fraikin BM. Granollers  (Finał PZP M) 34:25 
11.04.2010    VfL Oldenburg  –  KIF Vejen   17:25   
28.03.2010     Dunkerque HB Grand Littoral  –  Naturhouse La Rioja  33:33   
13.02.2010    HC Croatia Osiguranje-Zagreb  –  FCK Handbold A/S   31:22   
16.01.2010    S.D. Itxako  –  Zvezda Zvenigorod   31:23   
14.11.2009     Alingsas HK  –  BM Ciudad Real   24:26   
01.11.2009    HC Dinamo  –  Buducnost T-Mobile   31:18   
14.10.2009     Maliye Milli Piyango SK  –  HC Dinamo-Minsk   24:34   
13.10.2009     HC Dinamo-Minsk  –  Maliye Milli Piyango SK   53:19  
06.09.2009     Maliye Milli Piyango SK  –  Madeira Andebol SAD   31:30   

05.09.2009    Madeira Andebol SAD  –  T+A/VOC Amsterdam   23:32  
04.09.2009    T+A/VOC Amsterdam  –  Maliye Milli Piyango SK   23:27

Delegaci

Jerzy Eliasz

23.05.2010 EHF-Delegate  Finał Challange Cup K
Buxtehuder Sportverein  –  Frisch Auf Göppingen 28:26 

07.03.2010    EHF-Delegate  THW Kiel  –  HC Vardar PRO – Skopje   39:23   
07.02.2010    EHF-Delegate  KIF Vejen  –  HC Lada   26:15   
15.11.2009    EHF-Delegate  IK Sävehof  –  AaB Handbold   26:28

Marek Szajna

10.04.2010    EHF-Delegate  Viborg HK  –  Larvik HK   27:21   
21.03.2010    EHF-Delegate  Israel  –  Cyprus   25:16   
20.03.2010    EHF-Delegate  Israel  –  Armenia   32:9   
19.03.2010    EHF-Delegate  Malta  –  Israel   9:24   
28.02.2010    EHF-Delegate  HC Croatia Zagreb  –  BM Ciudad Real   24:27   
10.02.2010    EHF-Delegate  Montpellier HB  –  HCM Constanta   37:24   
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09.01.2010    EHF-Delegate  HC Podravka Vegeta  –  HC Leipzig   28:29   
15.11.2009    EHF-Delegate  Aalborg DH  –  RK Krim Mercator   32:38   
01.11.2009    EHF-Delegate  Oltchim Rm. Valcea  –  Zvezda Zvenigorod   31:27   
07.10.2009    EHF-Delegate  HC Croatia Osiguranje-Zagreb  –  Alingsas HK 30:21   
06.09.2009    EHF-Delegate  Besiktas JK  –  HC Buducnost Podgorica   28:31   
06.09.2009    EHF-Delegate  HC Vardar Skopje  –  HC Dinamo-Minsk   34:24   
05.09.2009    EHF-Delegate  HC Buducnost Podgorica  –  HC Vardar Skopje 28:35
05.09.2009    EHF-Delegate  Besiktas JK  –  HC Dinamo-Minsk   25:32   
04.09.2009    EHF-Delegate  HC Vardar Skopje  –  Besiktas JK   33:30   
04.09.2009    EHF-Delegate  Dinamo-Minsk  –  HC Buducnost Podgorica   35:27

Jacek Wróblewski 

28.03.2010    EHF-Delegate  Stord Handball  –  Bologna United   22:25   
20.02.2010    EHF-Delegate  SC Time-Burevestnik  –  C.S.U. Suceava   21:31   
08.11.2009    EHF-Delegate  DHK ZORA Olomouc  –  DVSC-Aquaticum   25:28   
05.09.2009    EHF-Delegate  HCB OKD Karvina  –  HB Dudelange   32:21

Marek Żabczyński

18.04.2010    EHF-Delegate  Czech Republic  –  Turkey   25:22   
17.04.2010    EHF-Delegate  Turkey  –  Greece   26:26   
16.04.2010    EHF-Delegate  Greece  –  Czech Republic   28:28
14.03.2010    EHF-Delegate  Storhamar Handball  –  Buducnost T-Mobile 28:22   
06.02.2010    EHF-Delegate  HK Slovan Duslo Sala  –  HC Metalurg   23:24   
21.11.2009    EHF-Delegate  Zarja Kaspija Astrakhan  –  Alpla HC Hard   28:22   
03.10.2009    EHF-Delegate  BNTU-BelAZ Minsk  –  Bekescsabai Elöre    20:31
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8. Regulamin działania Kolegium 
Sędziów ZPRP – aktualizacja

Uchwała nr 28/10
Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

z dnia 8 maja 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu działania Kolegium Sędziów ZPRP

Na podstawie § 31 pkt 5 w związku z § 35  statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 19 marca 2009 r., uchwala się co następu-
je:

§ 1
W Regulaminie działania Kolegium Sędziów Związku Piłki Ręcznej w Polsce, sta-

nowiącym załącznik do uchwały nr 2/07 Zarządu ZPRP z dnia 12 marca 2007 r. , zmie-
nionej uchwałą nr 11/10 Zarządu ZPRP z dnia 22 lutego 2010 r. wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
1) w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa:
1) o sędziach bez bliższego określenia rozumie się wszystkich sędziów zarówno

piłki ręcznej, jak i piłki ręcznej plażowej, zarówno sędziów okręgowych, jak i
związkowych, zarówno sędziów na boisku lub na piasku, jak i stolikowych,

2) o delegatach – obserwatorach zawodów bez bliższego określenia rozumie się
wszystkich delegatów – obserwatorów zarówno zawodów piłki ręcznej, jak i
piłki ręcznej plażowej, zarówno zawodów szczebla centralnego, jak i strefowe-
go i wojewódzkiego.” ;

2) w § 2 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „i piłkę ręczną plażową.”;
3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kolegium Sędziów ZPRP stanowi przedstawicielstwo autonomicznego środowi-
ska sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów.” ;

4) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
„2. W skład Kolegium Sędziów ZPRP wchodzi także referent do spraw piłki ręcznej

plażowej. Bierze on udział w posiedzeniach Kolegium na prawach członka tylko
w przypadkach rozpatrywania spraw związanych z piłką ręczną plażową.” ;



5) w § 4 w ust. 1 wyrazy „środowiska sędziów piłki ręcznej i delegatów – obserwato-
rów piłki ręcznej” zastępuje się wyrazami „środowiska sędziów i delegatów –
obserwatorów zawodów” ;

6) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, biorą udział z głosem stanowiącym oraz

czynnym i biernym prawem wyborczym sędziowie ekstraklasy, I i II ligi piłki
ręcznej, sędziowie związkowi piłki ręcznej plażowej prowadzący zawody w
ramach rozgrywek   centralnych o Mistrzostwo Polski oraz przewodniczący komi-
sji sędziowskich WZPR,  zwani dalej „elektorami”. Każdy z elektorów może korzy-
stać z prawa wyborczego osobiście. Jeżeli elektor jest sędzią ekstraklasy, I i II ligi
piłki ręcznej lub sędzią piłki ręcznej plażowej oraz jednocześnie przewodniczą-
cym komisji sędziowskiej WZPR, ma prawo tylko do jednego głosu. „ ;

7) w § 4 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „piłki ręcznej” zastępuje się wyrazem „zawodów”;
8) w § 4 w ust. 5 w drugim zdaniu wyrazy „sędziów piłki ręcznej i delegatów – obser-

watorów ZPRP” zastępuje się wyrazami „sędziów i delegatów – obserwatorów
zawodów.”;

9) w § 5 w ust. 2 w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy „lub piłki ręcznej plażowej” ;
10) w § 6 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „środowiska sędziów piłki ręcznej” zastępuje się

wyrazami „środowiska sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów”;
11) w § 7 w ust. 1 wyrazy „powołuje 6 członków Kolegium” zastępuje się wyrazami

„powołuje pozostałych członków Kolegium”;
12) w § 8 w ust. 1:

a) w pkt 1 dodaje się na końcu wyrazy „i piłkę ręczną plażową”;
b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) szkolenia i doskonalenia sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów szcze-

bla centralnego,
3) związane z reprezentacją środowiska sędziów i delegatów – obserwatorów

zawodów ;
13) w § 8 w ust. 2 po wyrazach „w piłkę ręczną” dodaje się wyrazy „i piłkę ręczną pla-

żową”,
a) w pkt 1 wyrazy „sędziów i obserwatorów” zastępuje się wyrazami „sędziów i

delegatów – obserwatorów zawodów”;
b) w pkt 2 wyrazy „sędziów i obserwatorów” zastępuje się wyrazami „sędziów i

delegatów – obserwatorów zawodów”;
c) w pkt 5 po wyrazach „w piłkę ręczną” dodaje się wyrazy „i w piłkę ręczną pla-

żową”;
14) w § 8 w ust. 3:

a) w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy „i sędziego piłki ręcznej plażowej” ;
b) w pkt 5 wyrazy „sędziego piłki ręcznej i delegata – obserwatora zawodów” zastę-

puje się wyrazami „sędziego piłki ręcznej, sędziego piłki ręcznej plażowej i
delegata – obserwatora zawodów” ;

15) w § 8w ust. 4 wyrazy „środowiska sędziów piłki ręcznej i delegatów – obserwato-
rów zawodów” zastępuje się wyrazami „środowiska sędziów i delegatów – obser-
watorów zawodów”;
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a) w pkt 1 wyrazy „i obserwatorom” zastępuje się wyrazami „i delegatom – obser-
watorom zawodów” ;

b) w pkt 3 wyrazy „sędziów piłki ręcznej” zastępuje się wyrazami „sędziów i dele-
gatów – obserwatorów zawodów”;

16) w § 8 w ust. 5 po wyrazach „sędziów piłki ręcznej i” dodaje się wyrazy „sędziów
piłki ręcznej plażowej oraz” ;

17) w § 9 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „i Komisją do Spraw Piłki Ręcznej Pla-
żowej ZPRP.”;

18) w § 10 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „sędziów piłki ręcznej i obserwatorów zawodów”
zastępuje się wyrazami „sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów”;

19) w § 10 w ust. 4 wyrazy „sędziów piłki ręcznej” zastępuje się wyrazem „sędziów”;
20) w § 11 w ust. 3 na końcu dodaje się wyrazy „lub w obecności co najmniej 5 człon-

ków w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 2.”;
21) w § 12 w ust. 2 na końcu pierwszego zdania dodaje się wyrazy „z uwzględnieniem

§ 11 ust. 3.”;
22) w § 14 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „i uchwałą nr 11/09 Zarządu ZPRP z

dnia 12 stycznia 2009 r.”.

§ 2
1. Zatwierdza się jednolity tekst Regulaminu działania Kolegium Sędziów ZPRP,

uwzględniający zmiany wymienione:
1) w § 1,
2) w § 7 uchwały nr 11/10 Zarządu ZPRP z dnia 22 lutego 2010 r. 

2. Jednolity tekst Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, stanowi aneks do uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu ZPRP

Andrzej Kraśnicki

Regulamin działania 
Kolegium Sędziów 

Związku Piłki Ręcznej w Polsce

§ 1
1. Regulamin działania Kolegium Sędziów Związków Piłki Ręcznej w Polsce, zwany

dalej „Regulaminem”, określa:
1) tryb wyboru przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP,
2) zadania i kompetencje Kolegium Sędziów ZPRP,
3) zasady i tryb funkcjonowania Kolegium Sędziów ZPRP.
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2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa:
1) o sędziach bez bliższego określenia rozumie się wszystkich sędziów zarówno

piłki ręcznej, jak i piłki ręcznej plażowej, zarówno sędziów okręgowych, jak i
związkowych, zarówno sędziów na boisku lub na piasku, jak i stolikowych,

2) o delegatach – obserwatorach zawodów bez bliższego określenia rozumie się
wszystkich delegatów – obserwatorów zarówno zawodów piłki ręcznej, jak i
piłki ręcznej plażowej, zarówno zawodów szczebla centralnego, jak i strefowe-
go i wojewódzkiego.”;

§ 2
1. Kolegium Sędziów ZPRP działa w ramach Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP).
2. Kolegium Sędziów ZPRP jest organem doradczym i wykonawczym Zarządu Związ-

ku w sprawach dotyczących prowadzenia rozgrywek zgodnie z przepisami gry w
piłkę ręczną i piłkę ręczną plażową.

3. Kolegium Sędziów ZPRP stanowi przedstawicielstwo autonomicznego środowiska
sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów.

4. Kolegium Sędziów ZPRP podlega ocenie i nadzorowi Zarządu Związku w trybie
postanowień § 31 pkt 8 i 10 statutu ZPRP.

§ 3
1. W skład Kolegium Sędziów ZPRP wchodzą:

1) przewodniczący Kolegium,
2) zastępca przewodniczącego Kolegium,
3) referent do spraw szkolenia,
4) referent do spraw obsad sędziowskich,
5) referent do spraw delegatów – obserwatorów,
6) referent do spraw współpracy z WZPR,
7) sekretarz Kolegium.

2. W skład Kolegium Sędziów ZPRP wchodzi także referent do spraw piłki ręcznej
plażowej. Bierze on udział w posiedzeniach Kolegium na prawach członka tylko w
przypadkach rozpatrywania spraw związanych z piłką ręczną plażową.

§ 4
1. Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP jest wybierany w głosowaniu tajnym

przez zebranie przedstawicieli środowiska sędziów i delegatów – obserwatorów
zawodów.

2. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, biorą udział z głosem stanowiącym oraz
czynnym i biernym prawem wyborczym sędziowie ekstraklasy, I i II ligi piłki ręcz-
nej, sędziowie związkowi piłki ręcznej plażowej prowadzący zawody w ramach roz-
grywek centralnych o Mistrzostwo Polski oraz przewodniczący komisji sędziow-
skich WZPR, zwani dalej „elektorami”. Każdy z elektorów może korzystać z prawa
wyborczego osobiście. Jeżeli elektor jest sędzią ekstraklasy, I i II ligi piłki ręcznej
lub sędzią piłki ręcznej plażowej oraz jednocześnie przewodniczącym komisji
sędziowskiej WZPR, ma prawo tylko do jednego głosu.
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3. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, uczestniczą także z głosem doradczym i bier-
nym prawem wyborczym:
1) delegaci – obserwatorzy ZPRP powołani na seminarium dla sędziów i delega-

tów-obserwatorów zawodów,
2) członkowie ustępującego Kolegium Sędziów ZPRP,
3) osoby zaproszone przez przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP na wniosek

co najmniej 20 elektorów, złożony nie później niż 14 dni przed terminem
zebrania.

4. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, mogą brać ponadto udział z głosem dorad-
czym osoby zaproszone przez przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP.

5. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 – 4, zwołuje się po upływie czteroletniej kaden-
cji przewodniczącego Kolegium w okresie bezpośrednio poprzedzającym Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów ZPRP, z zastrzeżeniem § 6
ust. 4. Należy dążyć, by zebranie mogło być połączone z seminarium dla sędziów 
i delegatów – obserwatorów zawodów.

6. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 – 4, zwołuje i otwiera ustępujący przewodni-
czący Kolegium Sędziów ZPRP, a prowadzi przewodniczący zebrania wybrany przez
uczestników posiadających czynne i bierne prawo wyborcze zgodnie z zatwierdzo-
nym porządkiem i regulaminem obrad.

§ 5
1. Wyboru przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP dokonuje się na podstawie

regulaminu wyborczego zatwierdzonego przez zebranie elektorów, o którym mowa
w § 4, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 – 6.

2. Kandydatów na przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP, w liczbie nieograni-
czonej zgłaszają wyłącznie elektorzy spośród osób, które:
1) uczestniczą w zebraniu,
2) posiadają co najmniej bierne prawo wyborcze,
3) wyraziły zgodę na kandydowanie,
4) nie są czynnymi sędziami piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej.

3. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania, która zawiera wyłącznie
oficjalnie zgłoszone kandydatury, ułożone w porządku alfabetycznym, pozostanie
jedno nieokreślone nazwisko.

4. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP zgłoszono wielu
kandydatów, za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał ponad połowę
ważnych głosów.

5. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP zgłoszono wielu
kandydatów, ale żaden z nich nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów, zarządza
się drugą turę wyborów, w których bierze udział tylko dwóch kandydatów z naj-
wyższą liczbą uzyskanych ważnych głosów. Za wybranego uważa się tego z dwóch
kandydatów, który uzyskał w drugiej turze ponad połowę ważnych głosów.

6. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP zgłoszono tylko
jednego kandydata, za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał ponad poło-
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wę ważnych głosów. W przeciwnym przypadku zgłasza się nową kandydaturę i
powtarza głosowanie. Procedurę tę stosuje się aż do uzyskania poparcia kandyda-
ta przez ponad połowę ważnych głosów elektorów.

§ 6
1. Kadencja przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP trwa cztery lata.
2. Ustanie mandatu przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP przed upływem

kadencji następuje w przypadku śmierci przewodniczącego lub jego pisemnej rezy-
gnacji ze stanowiska.

3. Zarząd Związku:
1) stwierdza wygaśnięcie mandatu przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP w

przypadkach wymienionych w ust. 2.
2) może odwołać przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP ze stanowiska przed

upływem kadencji na umotywowany wniosek środowiska sędziów i delegatów
– obserwatorów zawodów albo z własnej inicjatywy w przypadku rażącego
naruszenia statutu i regulaminów ZPRP lub też zasad współżycia społecznego.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze stanowiska przewodniczące-
go Kolegium Sędziów ZPRP zastępca przewodniczącego Kolegium:
1) jest zobowiązany zwołać na najbliższym seminarium dla sędziów i delegatów-

obserwatorów zebranie elektorów wymienione w § 4, które dokona wyboru
nowego przewodniczącego Kolegium w trybie określonym w § 5,

2) wykonuje funkcję przewodniczącego Kolegium.
5. Wybór nowego przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP następuje na okres do

końca trwania kadencji.

§ 7
1. Na wniosek przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP Zarząd Związku powołuje

pozostałych  członków Kolegium, o których mowa w § 3, w celu wykonania zadań
Kolegium określonych w § 8.

2. Kolegium Sędziów ZPRP na wniosek przewodniczącego Kolegium w głosowaniu
tajnym może zawieszać na czas określony członka Kolegium.

3. Zarząd Związku odwołuje członków Kolegium Sędziów ZPRP na uzasadniony wnio-
sek przewodniczącego Kolegium.

4. Zarząd Związku może odwołać członków Kolegium Sędziów ZPRP również z wła-
snej inicjatywy w przypadkach rażącego naruszenia statutu i regulaminów ZPRP
oraz zasad współżycia społecznego.

5. Powołanie nowych członków Kolegium Sędziów ZPRP następuje na czas do końca
kadencji przewodniczącego Kolegium.

§ 8
1. Do zakresu działania Kolegium Sędziów ZPRP należą sprawy:

1) prowadzenia rozgrywek zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczna i piłkę ręczną
plażową,
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2) szkolenia i doskonalenia sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów szcze-
bla centralnego,

3) związane z reprezentacją środowiska sędziów i delegatów – obserwatorów
zawodów,

4) powierzone przez Zarząd Związku
2. Do zadań Kolegium Sędziów ZPRP w zakresie prowadzenia rozgrywek zgodnie 

z przepisami gry w piłkę ręczną i piłkę ręczną plażową należy:
1) opracowywanie projektu listy sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów

przewidzianych do obsługi rozgrywek szczebla centralnego oraz przedstawie-
nia jej Zarządowi Związku do zatwierdzenia,

2) opracowywanie projektu listy sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów
przewidzianych do zgłoszenia na listę EHF i IHF oraz przedstawienie jej Zarzą-
dowi Związku do zatwierdzenia,

3) dokonywanie obsad sędziów i delegatów – obserwatorów na wszystkie zawody
krajowe szczebla centralnego oraz na zawody międzynarodowe, organizowane
przez ZPRP,

4) dokonywanie oceny pracy sędziów i delegatów – obserwatorów szczebla cen-
tralnego,

5) dokonywanie interpretacji przepisów gry w piłkę ręczną i w piłkę ręczną pla-
żową na podstawie materiałów IHF i EHF,

6) wydawanie biuletynów i komunikatów.
3. Do zadań Kolegium Sędziów ZPRP z zakresie szkolenia i doskonalenia sędziów 

i obserwatorów szczebla centralnego należy:
1) organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych na sędziów związkowych,
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów i delegatów – obserwatorów

szczebla centralnego,
3) kierowanie sędziów na kursy unifikacyjno-szkoleniowe dla kandydatów na

sędziów międzynarodowych,
4) opracowywanie projektów przepisów związkowych dotyczących przyznawa-

nia i pozbawiania licencji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej pla-
żowej,

5) opracowywanie projektów przepisów związkowych dotyczących warunków
wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej, sędziego piłki ręcznej plażowej 
i delegata – obserwatora zawodów.

4. Do zadań Kolegium Sędziów ZPRP w zakresie reprezentowania środowiska
sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów należy:
1) wnioskowanie do Zarządu ZPRP o przyznanie sędziom i delegatom – obserwa-

torom zawodów odznaczeń i wyróżnień,
2) wnioskowanie do Zarządu ZPRP o nadanie tytułu Honorowego Sędziego

Związkowego,
3) reprezentowanie środowiska sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów

wobec Zarządu, Prezydium Zarządu i Prezesa Zarządu ZPRP oraz organizacji
sędziowskich w kraju i za granicą.
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5. Kolegium Sędziów ZPRP prowadzi postępowanie dyscyplinarne i podejmuje roz-
strzygnięcia w I instancji w stosunku do wszystkich sędziów piłki ręcznej i sędziów
piłki ręcznej plażowej oraz delegatów- obserwatorów ZPRP w trybie i na zasadach
określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ZPRP.”

§ 9
1. Kolegium Sędziów ZPRP wykonuje swoje zadania statutowe i regulaminowe na

posiedzeniach plenarnych oraz w formie pracy przewodniczącego i poszczególnych
członków Kolegium, a także przy pomocy komisji sędziowskich WZPR.

2. Dla realizacji swoich zadań Kolegium Sędziów ZPRP współpracuje z kolegiami i
komisjami oraz biurem Związku, a w szczególności z Kolegium Ligi ZPRP i Komisją
Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP i Komisją do Spraw Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP.

3. Kolegium Sędziów ZPRP koordynuje prace komisji sędziowskich WZPR, które reali-
zują swoje zadania na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez zarządy
WZPR. 

§ 10
1. Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP:
1) opracowuje projekt rocznego programu działania Kolegium oraz preliminarz kosz-

tów jego działalności,
2) zwołuje posiedzenia Kolegium Sędziów ZPRP oraz ustala porządek jego obrad,
3) kieruje obradami Kolegium,
4) organizuje pracę członków Kolegium,
5) opracowuje projekt rocznego sprawozdania z działalności Kolegium Sędziów ZPRP,
6) reprezentuje Kolegium Sędziów ZPRP wobec Zarządu i Prezydium Zarządu Związ-

ku oraz innych organizacji sędziów i delegatów – obserwatorów zawodów.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP jego rolę

wypełnia zastępca przewodniczącego Kolegium.
3. Uchwalone przez Kolegium Sędziów ZPRP projekty dokumentów, o których mowa

w ust. 1 pkt 1 i 5, wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Zarząd Związ-
ku.

4. Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP, który nie został wybrany w skład Zarzą-
du Związku, bierze udział w posiedzeniach Zarządu obejmujących swym porząd-
kiem problematykę sędziów i delegatów-obserwatorów zawodów wyszczególnioną
w § 8.

§ 11
1. Posiedzenia plenarne Kolegium Sędziów ZPRP są zwoływane w miarę potrzeb, ale

nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Kolegium Sędziów ZPRP odbywają się w siedzibie Związku lub w miej-

scu wyznaczonym przez przewodniczącego Kolegium w porozumieniu z Sekreta-
rzem Generalnym Związku.
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3. Obrady Kolegium Sędziów ZPRP mogą być prowadzone przy obecności co najmniej
4 członków Kolegium, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego
Kolegium lub w obecności co najmniej 5 członków w sytuacji, o której mowa 
w § 3 ust. 2.

4. W posiedzeniach Kolegium Sędziów ZPRP mogą brać udział z urzędu członkowie
Zarządu Związku oraz Sekretarz Generalny.

5. W posiedzeniach Kolegium Sędziów ZPRP mogą uczestniczyć także osoby zapro-
szone przez przewodniczącego Kolegium.

6. Osoby wymienione w ust. 4 i 5 mogą zabierać głos, ale nie mogą brać udziału 
w głosowaniach.

§ 12
1. Kolegium Sędziów ZPRP podejmuje decyzje w formie uchwał, zarządzeń, postano-

wień i komunikatów.
2. Decyzje Kolegium Sędziów ZPRP zapadają zwykłą większością głosów przy obecno-

ści co najmniej 4 członków Kolegium, w tym przewodniczącego lub zastępcy prze-
wodniczącego Kolegium z uwzględnieniem § 11 ust. 3.W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

3. Kolegium Sędziów ZPRP podejmuje decyzje w glosowaniu jawnym, chyba że na uza-
sadniony wniosek członka Kolegium zostanie zarządzone głosowanie tajne.

4. Decyzje Kolegium Sędziów ZPRP podpisuje przewodniczący Kolegium.

§ 13
1. Z posiedzenia Kolegium Sędziów ZPRP sporządza się protokół, który podpisuje

przewodniczący posiedzenia i protokolant.
2. Protokół powinien zawierać co najmniej:

1) datę i miejsce posiedzenia,
2) ustalony porządek obrad,
3) listę osób uczestniczących w posiedzenie,
4) treść uchwał i postanowień Kolegium Sędziów ZPRP.

3. Protokoły z posiedzeń Kolegium Sędziów ZPRP gromadzi i przechowuje Sekretarz
Kolegium.

§ 14
1.  Administracyjno-biurową obsługę Kolegium Sędziów ZPRP zapewnia Biuro Związ-

ku, jeżeli posiedzenia Kolegium odbywa się w siedzibie ZPRP, a w pozostałych
przypadkach – Sekretarz Kolegium w ramach środków finansowych, o których
mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

2. Do osób uczestniczących w posiedzeniach Kolegium Sędziów ZPRP stosuje się
odpowiednio postanowienia § 15 Regulaminu działania Zarządu Związku Piłki
Ręcznej w Polsce, stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/06 Zarządu ZPRP z dnia
27 marca 2006 roku, zmienionej uchwałą nr 25/06 Zarządu ZPRP z dnia 29 maja
2006 roku i uchwałą nr 11/09 Zarządu ZPRP z dnia 12 stycznia 2009 r.
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9. Co nowego 
w Przepisach gry w piłkę ręczną 
od 1 lipca 2010 roku?

Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF) co 4 lata – zawsze w rok po Igrzy-
skach Olimpijskich – wprowadza niezbędne zmiany/korekty do Przepisów Gry. Tym
razem, ze względu na termin ostatniego Kongresu IHF uznano, że zostało zbyt mało
czasu, by zmiany wprowadzić w roku 2009 i postanowiono przesunąć termin ich wpro-
wadzenia na 1 lipca 2010 r. 

Zaproponowane zmiany, oprócz zmian edytorskich i koniecznych zmian w zakre-
sie odnośników, zawierają również wyjaśnienia mające na celu uproszczenie treści
przepisów i ich dostosowanie do aktualnego poziomu rozwoju piłki ręcznej. Opierając
się na doświadczeniach ostatnich lat Federacja doszła do wniosku, że niektóre części
przepisów gry wymagają strukturalnych i fundamentalnych zmian, a w innych wpro-
wadzono jedynie „kosmetyczne” poprawki.

Obszerne i zasadnicze zmiany wprowadzono w Przepisach 8 i 16 (Przewinienia
wobec przeciwnika, niesportowe zachowanie / Kary). Jedną z najważniejszych z nich
jest to, że poprzez Przepis 8 przeniesiono nacisk z listy przykładów na używanie czy-
telnego zestawu kryteriów dla wyjaśnienia różnych rodzajów fauli i niesportowego
zachowania.

Wspomniana wcześniej, zupełnie nowa struktura Przepisów 8 i 16 skutkuje nastę-
pującymi zmianami:

• wprowadzono nową definicję blokowania, które w zasadzie powinno być wyko-
nywane w sposób pasywny względem przeciwnika (bez użycia rąk, łokci, nóg)

• definicja faulu karanego progresywnie została tak zmieniona, że pozwala na
czytelne rozróżnienie fauli karanych tradycyjnie (rozpoczynając od upomnie-
nia) oraz tych, które muszą być karane natychmiastową/bezpośrednią karą 
2-minutowego wykluczenia;

• wprowadzono dwie kategorie dyskwalifikacji: „normalne” dyskwalifikacje,
które nie wymagają opisu w protokole zawodów i nie powodują dodatkowych
sankcji dyscyplinarnych, oraz dyskwalifikacje za bardziej poważne naruszenia
przepisów, które muszą być obowiązkowo opisane w protokole zawodów 
i pociągają za sobą późniejsze kary dyscyplinarne; 

• poprzednie przewinienie „czynne znieważenie” skutkujące usunięciem, zosta-
ło włączone do kategorii „dyskwalifikacje z obowiązkowym opisem w protoko-
le zawodów”, a w konsekwencji zlikwidowano Sygnalizację nr 15 Usunięcie;



• jednoznacznie podkreślono, że w przypadku, gdy bramkarz opuszcza pole
bramkowe w celu przerwania kontrataku przeciwnika, to on jest zawsze odpo-
wiedzialny za spowodowanie niebezpiecznej sytuacji i w przypadku kolizji z
atakującym musi zostać ukarany dyskwalifikacją – dodatkowo w takiej sytuacji
winien być dyktowany rzut karny;

• podobnie wskazano, że odpowiedzialnym za uderzenie piłką w głowę: nieru-
chomo stojącego bramkarza w czasie obrony rzutu karnego lub nieruchomo
stojącego zawodnika obrony w czasie rzutu wolnego, jest zawodnik wykonują-
cy ten rzut i zawsze musi być on ukarany dyskwalifikacją;

• oddzielne Objaśnienia 5 i 6, które obecnie obrazują koncepcję „niesportowego
zachowania”, „poważnego niesportowego zachowania” (nowa kategoria) oraz
„wybitnie niesportowego zachowania” (wymaga opisu w protokole), zostały
przekształcone w konieczne kryteria i włączone są do treści Przepisu 8.

Inne zmiany w przepisach:
• dotyczące gry pasywnej (Przepis 7 i Objaśnienie 4); gdzie zmieniono strukturę

przepisu i wprowadzono kryteria do podejmowania decyzji po pokazaniu
„sygnalizacji ostrzegawczej” o grze pasywnej;

• całkowita zmiana Objaśnienia 9 Przerwanie gry przez sędziego mierzącego czas
lub delegata; zastosowano czytelny podział na dwie sytuacje prowadzące do
przerwania gry przez sędziego mierzącego czas lub delegata: zła zmiana/nie-
prawidłowe wejście na boisko oraz przerwanie gry z innych powodów np. nie-
sportowe zachowanie w strefie zmian oraz określono prawidłowy tryb postę-
powania w tych sytuacjach;

• ponowne wprowadzenie do przepisów gry funkcji kapitana drużyny (w prze-
pisie 4:9 pośrednio i 17:4 pośrednio);

• dopuszczenie do używania przez zawodników numerów 1-99; a także dopusz-
czenie do gry w chustach na głowach (względy religijne niektórych federacji
członkowskich IHF);

• uszczegółowienie przepisu 5:10 – odnosi się do piłki „wychodzącej” w kierun-
ku pola gry i nie ma zastosowania, gdy piłka leży w polu bramkowym;

• w przepisie 6:2c jednoznacznie określono jak interpretować „naruszenie pola
bramkowego” przy przerwaniu sytuacji pewnej do zdobycia bramki – jedno-
znaczne/wyraźne wejście do pola bramkowego, a takim naruszeniem nie jest
dotykanie linii pola bramkowego;

• w przepisie 6:5 podkreślono, że dozwolone jest dotykanie piłki, która znajdu-
je się nad polem bramkowym (tak długo jak jest to zgodne z przepisami 7:1 i
7:8);

• w przepisie 9:1 oficjalnie wprowadzono do przepisów gry funkcję delegata;
• dodanie przepisu 17:14, który pozwala sędziom na używanie współczesnych

narzędzi komunikacji – zestawy słuchawkowe;
• wprowadzono również nowe zapisy w Regulaminie Strefy Zmian; utworzono

„strefę prowadzenia zespołu” (coaching zone), która rozpoczyna się 3,5 metra
w obie strony od linii środkowej boiska i tylko w tej strefie może poruszać się
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trener w czasie meczu (określono także przypadki, w których dozwolone jest
opuszczenie tej strefy); zabroniono osobom towarzyszącym drużynie używanie
koszulek w kolorze stosowanym przez przeciwnika na boisku.

Przedstawiony materiał ma na celu jedynie wskazanie niektórych obszarów, w któ-
rych wprowadzone zostały zmiany w przepisach gry. Szczegółowy opis tych zmian oraz
jednolita treść nowych przepisów gry, a także uaktualniony katalog pytań, będą na bie-
żąco:

• umieszczane na stronie www.zprp.pl , 
• przesyłane do wszystkich zainteresowanych mailami i Newsletterami ZPRP

(opis zmian),
• zamieszczone w miesięczniku Handball Polska i Biuletynie Kolegium Sędziów

ZPRP (opis i wyjaśnienie zmian). 

Opracował:
Marek Góralczyk
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