Лист оцінювання суддів АК ГО "ФВУ"
2020-2021 (онлайн-форма R-4)
Вас вітає Арбітражна комісія ГО "ФВУ". Пройдіть аутентифікацію до онлайн-форми R-4

Адрес электронной почты *
email@ukr.net

Введіть індивідуальний пароль *
**********

Загальна інформація про матч

Дата *
ДД

ММ

ГГГГ

25 . 08 . 2020

Місто *
Харків

Змагання *

Суперліга, Чоловіки

Номер матчу *
4

Команда 1 *

«Збірна Харківської області-Юридична академія» м. Харків

Команда 2 *

ВК «Серце Поділля» м. Вінниця

Перший суддя

Прізвище та ім'я Першого судді *

Прізвище 1-го судді

Техніка суддівства *
6

5

4

3

2

1

Організація: підготовка до гри,
дотримування регламенту,
пунктуальність, протокол матчу
Прийняття рішення: свисток, збір
інформації, ритм

Співпраця з другим суддею (С2)

Співпраця з лінійними суддями (СЛ)

Жести та використання свистка, вибір
позиції

Знання, застосування та інтерпретація правил *
6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

4

3

2

1

Оцінювання контакту з м"ячем:
точність/стабільність , рівень оцінки,
помилки при оцінюванні відбиття м'яча,
перше та друге торкання
Гра біля сітки: площина переходу, гра у
просторі суперника/перехід, торкання
сітки, торкання м'яча на блоці
Оцінювання інших дій/ситуаційi:
подача, заслон, помилки ротації,
помилки в розсташуванні, помилки за
участю Ліберо, аут/поле, 4 торкання

Управління незвичайними ситуаціями

Увага до деталей

Взаємодія з командами *

Реагування на неправильну поведінку/
профілактика/санкції
Реагування нанеправильні запити та
затримки гри

Довіра та сприйняття командами

Особистість та управління матчем *

Загальне враження: вигляд, поведінка,
концентрація, мова тіла
Лідерство: незалежність,
справедливість, психологічна стійкість,
авторитет
Психологічна компетентність: відчуття
матчу, управління конфліктами,
переконливість
Загальна якість суддівства (з огляду на
складність матчу)

Вплив на матч Першого судді *
0- Створив проблеми, 1- Не вплинув на матч, 2 - Вирішив проблеми

0

1

2

Створив проблеми

Вирішив проблеми

Коментарі та зауваження *
Гарна лінія суддівства контакту з м`ячем.
Емоційно спілкувався з капітаном к. А під час суперечливої ситуації.

Другий суддя

Прізвище та ім'я Другого судді *

Прізвище 2-го судді

Техніка суддівства *
6

5

Організація: підготовка до гри,
дотримування регламенту,
пунктуальність, протокол матчу
Увага до сітки та центральної лінії/
вибір позиції

Співпраця з першим суддею (С1)

Співпраця з секретарем матчу (ЕС/СЕ)

Позиція / Координація / Активність

Жести та використання свистка

Знання, застосування та інтерпретація правил *
6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

Гра біля сітки: площина переходу, гра у
просторі суперника/перехід, торкання
сітки, торкання м'яча на блоці
Оцінювання інших дій/ситуацій:
помилки розсташування, помилки за
участтю Ліберо, торкання м'яча
сторонього предмету
Управління зупинками у грі:
заміни,перерви

Управління незвичайними ситуаціями

Увага до деталей

Взаємодія з командами *

Контроль лавок та місць розминки

Контакт з командами та запобігання
конфліктам

Особистість та управління матчем *

Загальне враження: вигляд, поведінка,
концентрація, мова тіла
Лідерство: незалежність,
справедливість, психологічна стійкість,
авторитет
Психологічна компетентність: відчуття
матчу, управління конфліктами,
переконливість
Загальна якість суддівства (з огляду на
складність матчу)

Вплив на матч Другого судді *
0- Створив проблеми, 1- Не вплинув на матч, 2 - Вирішив проблеми

0

1

2

Створив проблеми

Вирішив проблеми

Коментарі та зауваження
Спокійно відреагував на нестандартну ситуацію у грі.
У другій партії протягом трьох розігрувань не контролював лавку к.Б.

Підсумок

Складність матчу *

Середній

Результат матчу *
3-0 (25:20, 25:21, 25:19)

Інформація про проблеми в організації матчу та проблеми з допоміжним
персоналом
Не працювали планшети тренерів.
Не налаштован ноутбук секретаря (не встановлені драйвери принтеру)
Кваліфікована робота місцевої бригади.

Технічний делегат *

Прізвище ТД

Создать форму Google

