ПІД ЧАС МАТЧУ:
- Позначте в розділі "Примітки" всі відповідні зауваження в письмовому вигляді R1, R2 (і далі) з
індексом у відповідному рядку (розділи з "1" до "17") для першого та другого суддів відповідно.

Арбітражна комісія ФВУ
Форма R4: Оцінювання суддівства

ХХVІ (26) Чемпіонат України з волейболу, с/л, суперліга, вища ліга, в/л

Назва змагань:
ПІСЛЯ МАТЧУ:
Оцінки для кожного розділу з "1" до "17":
- Відразу після гри вкажіть рівень суддівства в кожному з розділів (1-17), позначивши одну з

Місто

клітин (колонки a-f) або (X) або (), клікнувши мишкою у відповідній клітинці, і, якщо необхідні
роз'яснення, додайте узагальнені зауваження у відповідному рядку.
Роз'яснення відповідних оцінок наведено в таблиці нижче.
Оцінка і додаткові зауваження у відповідному розділі відображають загальне враження,
засноване на спостереженнях, отриманих на протязі всієї гри.

№ гри

Команди

Остаточний
результат:

Партії

- Бали у колонці "a" є "бонусними балами". Ці додаткові бали можуть бути нараховані за
бездоганне зразкове суддівство.

Зал
Час

Фаза

Дата

1 партія

2 партія

3 партія

Суддівська бригада
Ім'я, прізвище

4 партія

Категорія

Функція
І-й суддя
ІІ-й суддя

Стать

Сума м'ячів

5 партія

Тривалість

Місто

Оцінка

Суддя-секретар

- Оцінки в колонках c-f можуть бути проставлені, тільки якщо існують зауваження у відповідних
рядках.

Суддя на лінії
Суддя на лінії
Суддя на лінії

ОЦІНКИ:
- A: бездоганно, зразково, практично ідеально
- B: майже без помилок, дуже хороший контроль, без коментарів
- C: кілька помилок, хороший контроль, можливі тільки незначні поліпшення
- D: деякі помилки, звичайний контроль, необхідно істотне вдосконалення
- Е: багато помилок, помилки в важливих розігруваннях, недостатні базові навички, вплив на
результат гри, слабкий контроль
- F: не підходить для цього рівня матчу, катастрофічні помилки, втрата контролю
Обговорення з суддями:
Дана оціночна форма є підставою для конструктивної дискусії технічного делегата (інспектора) з
суддями після кожного матчу. Сильні сторони суддівства і пропозиції щодо його вдосконалення є
важливими елементами аналізу матчу.
Заповніть, будь ласка, ваші рекомендації у розділі "ПРОПОЗИЦІЇ щодо ВДОСКОНАЛЕННЯ" (перша
сторінка цієї форми).

Суддя на лінії

Підсумкова оцінка СУДДІВ
Перший суддя

Другий суддя

Сума балів:
Загальна
Оцінка:

Відмінно
97 - 100

Дуже добре

90 - 96.9

Добре
75 - 89.9

Складність
матчу
Майбутні
призначення

Вплив на
матч

Задовільно Незадовільно

60 - 74.9

менше 60

важкий
Відповідає

вищому

X рівню

Підвищив
складність

Відмінно
97 - 100

середній

Дуже добре

90 - 96.9

Не відповідає
цьому

Відповідає

Не
вплинув

Знизив
складність

Підвищив
складність

рівню

рівню

Х

Задовільно Незадовільно

60 - 74.9

менше 60

легкий

цьому

Відповідає

Добре
75 - 89.9

вищому

рівню

Х

Відповідає

цьому

Х рівню

Не
вплинув

Не відповідає

цьому

рівню

Знизив
складність

ВИСНОВКИ відносно слабких та сильних сторін - ПРОПОЗИЦІЇ щодо ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРИМІТКИ З ПРИВОДУ УСКЛАДНЕНЬ ПІД ЧАС ГРИ (команди, глядачі, безпека і т.д.)

Коментарі до дій секретаря та суддів на лініях

Технічний делегат:

підпис

Стать
Тривалість

Незадовільно

менше 60

Не відповідає

Знизив
складність

