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Для оцінки роботи суддів в Україні використовується онлайн-лист
оцінювання суддівства (онлайн-форма R-4), який відповідає вимогам
оцінювання суддів міжнародної федерації волейболу (ФІВБ). Онлайн-лист
оцінювання суддівства АК ГО „ФВУ“ знаходиться за інтернет-посиланням.
МЕТА ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДДІВ:
 визначення якості суддівства матчу.
 накопичення інформації з приводу здібностей та можливостей
кожного судді.
 аналіз розвитку та росту професійної майстерності кожного судді.
 збір інформації для виведення оцінки суддівської бригади (вказати
сильні і слабі сторони суддівської бригади).
 оголошення суддям їх оцінок (дати переконливу та обгрунтовану
інформацію про сильні та слабкі сторони).
 визначення рейтингу суддів по закінченню сезону.
СКЛАДОВІ ОЦІНЮВАННЯ:
 перегляд суддівства матчу.
 заповнення онлайн-форми R-4.
 ознайомлення суддів з оцінками.
Онлай-форма R-4 є обов’язковим документом змагань з волейболу, яку
технічний делегат заповнює та надсилає після закінчення туру на протязі 2
днів:
 Онлайн-форма R-4 заповнюється в електронній формі за допомогою
комп’ютера (настільного ПК, ноутбука) або планшета роздільної
здатності не меньш ніж 1024х768.
 На кожний матч заповнюється окрема онлайн-форма R-4.
 Для полегшення аутентифікації особи технічного делегата
рекомендується заповнювати онлайн-форму з google-аккаунту.
 Копія онлайн-форми автоматично надходить на електронну адресу
технічного делегата. У зв’язку з блокуванням UKRNET сторонніх
поштових сервісів не рекомендується використання електронної
пошти ukr.net.
 Онлайн-форми оцінювання суддівства повинні зберігатись технічним
делегатом до кінця сезону.
 В спірних ситуаціях АК ГО „ФВУ“ може запросити у технічного делегата
електронну копію онлайн-форми R-4.
 З початком нового сезону технічний делегат звільняється від обов’язку
збереження електронних копій форм R-4, що стосувалися
попереднього сезону.

ЗАПОВНЮВАННЯ КАРТКИ ОЦІНЮВАННЯ:
Порядок та методика заповнювання картки оцінювання:
1. Онлайн-форма R-4 заповнюється:
- вибором варіанту з існуючого списку (судді, команди та інш.),
- позначенням „•“ (вибір оцінки),
- набором тексту (примітки).
2. Онлайн-форма
складається
з
п`ятьох
розділів:
- Аутентифікація: вказання індивідуального паролю технічного
делега
та
власної
електронної
скриньки.
- Загальна інформація про матч: дата, місто, назва змагань, номер
матчу,
назва
команд
(згідно
розкладу).
- Перший суддя: прізвище та ім'я, техніка суддівства, знання,
застосування та інтерпретація правил, взаємодія з командами,
особистість та управління матчем, вплив на матч, коментарі та
зауваження (текстом).
- Другий суддя: прізвище та ім'я, техніка суддівства, знання,
застосування та інтерпретація правил, взаємодія з командами,
особистість та управління матчем, вплив на матч, коментарі та
зауваження (текстом).
- Підсумок: складність матчу, результат матчу, інформація про
проблеми в організації матчу та проблеми з допоміжним персоналом
(у хронологічному порядку), прізвище та ім`я технічного делегата.

Визначення оцінок:
1 бал – суддя не підходить для цього рівня матчу, значні та критичні
помилки, втрата контролю;
2 бала - багато помилок, помилки в важливих розігруваннях, недостатні
базові навички, вплив на результат гри, слабкий контроль;
3 бала - незначні помилки, звичайний контроль, необхідно істотне
вдосконалення;
4 бала – майже без помилок, хороший контроль, можливе незначне
покращення;
5 балів - без помилок, дуже хороший контроль;
6 балів - бездоганно, зразково, ідеально.
Вплив на матч
Оцінка 0 - Створив проблеми – суддя мав негативний вплив на перебіг
матчу, що призвело до загострення конфліктних ситуацій та спричинило
складнощі для нормального перебігу матчу.
Оцінка 1 - Не вплинув на матч – суддя відпрацював чітко та нейтрально,
що обумовило спокійний перебіг матчу.
Оцінка 2 - Вирішив проблеми – суддя зміг вирішити ігрові ситуації

підвищенної складності, запобіг створенню конфліктних ситуацій.
Підсумок
В розділі "Підсумок" технічний делегат вказує "Складність матчу"
згідно с наступних визначень:
Легкий – матч, що пройшов без складнощів, мав виражену командулідера, значна перевага у рівні гри та рахунку.
Середній – матч, що пройшов в гарній конкурентній боротьбі
вираженою емоційною складовою гри, близький технічний рівень
команд.
Напружений – матч, що мав принципову емоційну складову між
командами з близьким технічним рівнем, велика кількость складних
технічних моментів та гострих ситуацій.
Для розрахунку рівня матчу використовується наступна формула:
- Партія з перевагою більше 10 очок (25-14; 15-4) - 0 балів,
- Партія з перевагою в 6-10 очок (25-19; 25-15; 15-9; 15-5) – 10 балів,
- Партія з перевагою в 3-5 очок (25-22; 25-20; 15-10) – 15 балів,
- Партія з перевагою 2 очки(25-23; 26-24; 15-13) – 20 балів,
- Якщо одна команда набирає більше 25 (15 - в п'ятій партії) очок
(26-24; 16-14) - бонус +5 балів,
- Якщо обидві команди набирають більше 25 (15 - в п'ятій партії)
очок (28-26; 18-16) – бонус +10 балів.
Легкий матч менше 50 балів
Середній матч
50-75 балів
Напружений матч
76 і більше балів
Наприклад: рахунок у матчі (25-21; 25-23; 25-27; 20-25; 19-17)
підрахунок складності (15+20+20+5+15+20+10=105 балів)
У напружених матчах (з підвищеною складністю) технічний делегат
може підвищити оцінку суддям певних елементів до оцінки "6" з
роз`ясненням та наданням відповідних коментарів в "Коментарі та
зауваження" для кожного з суддів відповідно.
Обговорення з суддями:
Оціночна форма є підставою для обговорення суддівства після кожного
матчу. Технічному делегату рекомендовано надати можливість провести
суддям самоаналіз роботи, а потім дати власну оцінку суддівства.
Необхідно обговорити як позитивні так і негативні моменти проведеної
роботи, сильні та слабкі сторони судді та пропозиції щодо його

вдосконалення. Після обговорення матчу технічний делегат виставляє
оцінки та заповнює "Коментарі та зауваження" для кожного з суддів
відповідно.
В пункті "Результат матчу" необхідно вказати результат матчу (3-0,
3-1 і т.і.) та кількість набраних очок в кожній партії (25-23, 25-20 і т.і.).
В пункті "Інформація про проблеми в організації матчу та
проблеми з допоміжним персоналом" фіксуються проблеми в організації
змагань (порушення в підготовці спортивної споруди або події, що сталися
під час спортивних змагань та вплинули на перебіг змагань) та неправильне
виконання посадових обов'язків лінійними суддями, секретарем та
допоміжним персоналом, які розміщуються у хронологічному порядку.
Вказати своє прізвище та ім`я, що підтверджує Вашу особу.
Нажаттям кнопки "Відправити" Ви підтверджуєте вказані Вами дані та
направляєте їх на обробку та аналіз в АК ГО "ФВУ". Дублікат щойно
заповненої онлайн-форми R-4 буде автоматично надіслано на Вашу
електронну скриньку, що буде підтвердженням, що Ваша онлайн-форма
успішно надішла до АК ГО "ФВУ”.
Технічний делегат зобов’язаний переслати дублікат заповненої
онлайн-форми R-4 на електронні скриньки суддів матчу.

