
РАЗЯСНЕНИЯ 
На критериите, които да се използват при оценка на съдийството 

 

ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА 

 

Вид на мача:  
Това не зависи от головата разлика в срещата, нито от конкретното представяне на 

съдиите. Тя се базира на общото наблюдение върху различните ситуации и 

възможността на съдиите да се справят с тях /контрол върху мача, колко често съдиите 

са се сблъскали със сложни ситуации в мача, цялостна атмосфера, важност на мача и 

т.н./. 

 

Влияние на съдиите върху мача: 

Повишили трудността: 

Доста от отсъжданията на съдиите са били погрешни, с които са създали допълнителни 

проблеми в течение на мача, нарушили са добрата атмосфера или са повлияли на 

крайния резултат на мача. 

 

Без влияние: 

Коректно съдийско представяне, решенията са взети съгласно стандартите и не са 

повлияли върху развитието на срещата. 

 

Намалили трудността: 

Почти всички съдийски отсъждания са били приети нормално, вдъхвали са респект с 

взети решения и са били приети от отборите /състезатели и официални лица/, като с 

това са спомогнали да се запази спортсменския дух на играта. 

 

 

Оценяване /от ляво на дясно/: 

Незадоволително /--/ - Много грешки, изгубен контрол, оказали влияние върху изхода 

на срещата, повишили трудността. 

 

Слабо /-/ - Допуснали доста грешки /повече от 5 грешки по повечето критерии за 

оценка/, не са оказали влияние върху изхода на срещата, недостатъчен контрол. 

 

Средно /0/ - Допуснали грешки /3-5 грешки по повечето от критериите/, нормален 

контрол. 

 

Добро /+/ - Допуснали малко грешки /не-повече от 2 по повечето критерии/, добър 

контрол. 

 

Много добро /++/ - Не са допуснали грешки при ръководене на срещата, много добър 

контрол. 

 

 

Разяснение на критериите за оценка: 

За всеки от елементите, описани по-долу, трябва да се вземе ясно решение от къде да се 

започне, съобразявайки се с критериите по-горе. Например: Ако се колебаете между 

оценка „средно” или „добро”, погледнете броя на допуснатите грешки по повечето 

критерии и в каква степен е бил запазен контрола върху мача. 



Критерии: 

Авантаж: В рамките на допустимото ли е приложено правилото, еднакъв ли е бил 

критерия при прилагането му по отношение на двата отбора. 

 

Крачки: Навременна реакция и коректност при отсъждането на крачки във всеки един 

момент и елемент. /Работата на защитниците би могла да бъде много затруднена, 

особено при надиграване в ситуации 1:1 ако бъде позволено на нападателя да използва 

повече крачки. Тежките нарушение на защитниците могат да бъдат предизвикани ако 

се позволи на нападателя да направи повече крачки/. 

 

Нарушения в нападение: Нарушение на правилата от нападателите както с топка, така и 

без топка. 

 

Решение за 7м.: Правилна преценка в съответствие с правилата и коректното 

компенсиране на нападателя при осуетена явна голова възможност. Решението за 7м. 

хвърляне не е наказание! 

 

Пасивна игра: Коректно прилагане на жестовете и сигналите в съответствие с 

правилата и идеята за играта, правилна преценка на ситуациите. 

 

Вратарско поле /защита-нападение/: Разликата между нарушения, извършени 

умишлено и/или систематично и тези, допуснати неумишлено при надиграване 1:1, 

навлизане във вратарското поле при надиграване 1:1, стрелба с пристъпване, 

стъпване/приземяване преди де се е освободил от топката. 

 

Игра с/на пивота: Пивот и защитник – интерактивна игра, в постоянен контакт и 

взаимодействие; правилни/неправилни заслони, захващане за фланелката, задържане, 

блъскане и т.н. Това преимуществено е работа на съдията на линията. 

 

Прогресивни наказания: Ясно и точно линия, съгласно правилата на играта. 

 

Поведение: Език на тялото и сигнали, взаимодействие м/у съдиите и позициониране 

/правилно разпределение на задълженията и вземането на решения, придвижване по 

игрището/. Взаимодействие със съдийската маса, ясна и точна комуникация с 

официалните лица на масата, зрителен контакт при всяко подновяване на играта. 

 

Общо впечатление: Ръководене на срещата, разбиране на играта, единна линия 

/задържане на контрола върху мача от самото начало до края, ясна и стриктна линия, 

вземане на еднакви решения при идентични ситуации в двете посоки/; атмосфера – 

положително или отрицателно влияние ли е оказано при вземането на отделни решения 

за оформянето на цялостната атмосфера на мача. 

 


