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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА
Алеја Светог Саве, блок Д
Тел/факс 051/218‐503, 230‐430, 217‐266; e‐mail: contact@fsrs.org

ИЗВЈЕШТАЈ О КОНТРОЛИ СУЂЕЊА
ТИМ А:

ТИМ Б:

Мјесто:

Датум:

Крајњи резултат
Службена лица:

‐

Вријеме:

Полувријеме

‐

Презиме и име:

Такмичење:
Мјесто:

Оцјена:

Тежина утакмице:

Судија
Помоћни судија 1
Помоћни судија 2
Четврти судија
Контролор суђења
Оцјене:
9,0 – 10
8,5 – 8,9
8,3 – 8,4
8,2
8,0 – 8,1
7.9
7.8
7,5 – 7,7
7,0 – 7,4
6,0 – 6,9

Одлично суђење (изванредно)
Врло добро суђење. Високо препоручљиво суђење.
Добро суђење. Успјешан наступ.
Задовољавајуће суђење са нагласком тачака‐e за побољшање.
Задовољавајуће суђење са нагласком више тачака за побољшање.
Суђење са једним већим пропустом, стварна оцјена би била 8,3 или више.
Суђење са једним већим пропустом, стварна оцјена би била 8,0 ‐ 8,2.
Суђење испод очекивања, слаба контрола са значајним тачкама за побољшање.
Разочаравајуће суђење, испод очекивања са једном или више грешака.
Врло лоше суђење.

Степен тежине мора бити укључен у оцијену и за сваког судију појединачно
Нормална
Утакмица нормална за суђење са неколико компликованих ситуација
Тешка
Утакмица тешка за суђење са компликованим ситуацијама
Врло тешка
Утакмица веома компликована за суђење са доста тешких ситуација
Писања извјештаја након утакмице:
На основу ДВД снимка?

ДА

НЕ

Мјесто анализе суђења:
Вријеме трајања анализе суђења:
Комитет за судије прегледао:

ДА

Инцидент се догодио:

Оцјена исправности:

НЕ
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Опис утакмице:

1.

СУДИЈА

Примјена и интерпретација правила игре, контрола утакмице, тактички приступ и вођење утакмице, са
посебним ситуацијама и минутама:
Образложење:

Минуте

Опис ситуације

2.
Дисциплинска контрола, понашање према играчима и службеним лицима (технички простор), са посебном
ситуацијама и минутама:
Образложење:

Минуте

Опис ситуације

Страна 2

3.
Физичка спрема:
Кретање и постављање:

+

Нормално

‐
Увијек близу игри, прати игру све вријеме, али не утиче на игру
Дијагонални систем прилагођен игри
Слободан да предвиди акције
Улази у казнени простор када је неопходно
Ефикасно постављање у прекидима игре (слободни ударци, ударац из угла, ударац са врата идр.)

Молимо Вас да објасните било коју специјалну ситуацију(е) са минутом када се то догодило – обавезно
уколико сте означили било коју од горе наведених рубрика из колоне ״ ‐ ״
Минуте

Опис ситуације

4.
Сарадња са помоћним судијама и четвртим судијом:

5.
Личност судије:

6.
Општи коментар, савјети у суђењу:

7.
Тачке дискутоване са судијом :
Позитивне особине

1)
2)
3)

Недостаци које треба поправити

1)
2)
3)
Страна 3

8.

ПОМОЋНИ СУДИЈА 1.

Учинак помоћног судије ‐ наведите неке важне одлуке са минутама у којима су донесене:

+

Нормално

‐
Тачне одлуке за офсајд и примјена технике „сачекај и види“
Добро постављање и кретање
Концентрација и добра сарадња са судијом
Одговарајућа реакција код прекршаја у његовој близини
Успјешна контрола приликом прекида игре (слободани ударци, ударац из угла и врата, и убацивање)

Коментари:

Молимо Вас да објасните било коју специјалну ситуацију(е) са минутом када се то догодило – обавезно
уколико сте означили било коју од горе наведених рубрика из колоне ״ ‐ ״
Минуте
Опис ситуације

9.

ПОМОЋНИ СУДИЈА 2.

Учинак помоћног судије ‐ наведите неке важне одлуке са минутама у којима су донесене:

+

Нормално

‐
Тачне одлуке за офсајд и примјена технике „сачекај и види“
Добро постављање и кретање
Концентрација и добра сарадња са судијом
Одговарајућа реакција код прекршаја у његовој близини
Успјешна контрола приликом прекида игре (слободани ударци, ударац из угла и врата, и убацивање)

Коментари:

Молимо Вас да објасните било коју специјалну ситуацију(е) са минутом када се то догодило – обавезно
уколико сте означили било коју од горе наведених рубрика из колоне ״ ‐ ״
Минуте
Опис ситуације

10.

ЧЕТВРТИ СУДИЈА

Образложење:

Напомена: Извјештај треба доставити у ФСРС у року од 48 сата након завршетка утакмице, за специфичне моменте посебан лист.

Мјесто:

Датум:

Потпис
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ОПИС СПЕЦИФИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ

Страна 5

