Klasyfikacja sędziów PZJudo wraz z komentarzem
Oceny dokonują SG i Sędziowie Klasyfikatorzy według zasad opisanych dalej. Sędziów
Klasyfikatorów obowiązuje zasada neutralności.
Oceny dokonują Sędzia Główny i Sędziowie Klasyfikatorzy na podstawie obserwacji
arbitra i sędziów bocznych, w czasie prowadzenie minimum 10 walk.
Przystępując do zawodów sędziowie mają na swym koncie 100 punktów. Za każdy
popełniony błąd Sędzia Klasyfikator odejmuje odpowiednią liczbę punktów, według
następujących zasad:
Ocena I – praca sędziego na macie
a. Zawyżanie i zaniżanie akcji
b. Zawyżanie i zaniżanie kar
c. Kontrola , współpraca, gesty, komendy itp.
Punktacja:
a. Błąd krytyczny – 10pkt
b. Błąd duży – 5 pkt
c. Błąd średni – 2 pkt
d. Błąd mały – 1 pkt
Błąd krytyczny to:
a. Pomyłkowa ocena, kara mogąca wypaczyć wynik walki
b. Ignorowanie w czasie walki uwag klasyfikatora lub zasady większości z trzech.
Komentarz:
Każdy błąd którego konsekwencją byłoby przyznanie zwycięstwa niewłaściwemu
zawodnikowi tj: błędne oceny kończące walkę lub dogrywkę.
Złe zastosowanie komendy matte lub ippon przy duszeniu lub dźwigni.
Błąd duży to:
a. Pomyłkowa ocena techniki o min. 2 stopnie
b. Czas wydawanych decyzji, o ile miało to wpływ na ocenę o min. 2 stopnie
c. Pomyłka przy decyzji hantei
Komentarz:
a) oraz np przyznanie oceny (innej niż ippon – patrz błąd krytyczny)
niewłaściwemu zawodnikowi w sytuacji atak – kontratak,
b) zbyt wczesne lub zbyt późne ogłoszenie osaekomi lub toketta o ponad 5 sek.
Błąd średni to:
a. Pomyłkowa ocena techniki lub kary o jeden stopień
b. Pomyłka w końcowej decyzji – nie dotyczy hantei
c. Pomyłka w przypisaniu oceny do właściwego zawodnika
d. Czas wydawanych decyzji, o ile miało to wpływ na ocenę o 1 stopień
e. Zła współpraca z sędziami

Komentarz:
a) np. niesłuszne ukaranie zawodnika karą shido lub jej nie udzielenie.
b) Błędne wskazanie zwycięzcy pomimo jasnej sytuacji punktowej na tablicy lub
nie budzącego wątpliwości zwycięstwa przed czasem (np. skuteczne duszenie
wykonał biały, a zwycięzcą został ogłoszony czerwony)
c) Nie dotyczy sytuacji atak-kontratak (patrz błąd duży) np. „prostą” akcję na
yuko wykonał czerwony a arbiter przez pomyłkę przyznaje yuko białemu.
d) Zbyt wczesne lub zbyt późne ogłoszenie osaekomi lub toketta do 5 sek.
Błąd mały to:
a. Źle wykonywane komendy i gesty (głośność, koordynacja komend i
gestów, czas wykonywania komend i gestów)
b. Słaba kontrola sytuacji na macie, brak zdecydowanie
c. Złe poruszanie się po macie (pole widzenia, sylwetka)
Komentarz:
a) dotyczy arbitra i sędziów bocznych, jeśli czas wykonywania komend i
gestów ma wpływ na wynik walki należy uwzględnić to również w błędach
średnich i dużych,
b) panowanie nad sytuacją szczególnie w sytuacjach trudnych np. protesty
zawodników czy trenerów co do oceny akcji, interwencja lekarza, błędy
sędziów czasu i tablicy itp.,
c) ustawianie się za blisko lub za daleko od zawodników, utrudnianie
sędziemu bocznemu obserwowania walki, dotyczy też pozycji i zachowania
sędziego bocznego (np. sygnalizowanie akcji na skraju maty)
Za każdy rodzaj błędu popełniony (nawet kilkakrotnie) w jednej walce
(rundzie walk) klasyfikator odnotowuje (-) 1 pkt.
Ocena II – Ocena pracy na zawodach: dyscyplina sumienność.
a. Niezgłoszenie się na zawody bez usprawiedliwienia lub ich opuszczenie bez
uzgodnienia z SG (-) 100 pkt
b. Niezgłoszenie się do pracy w Komisji Wagi zgodnie z powołaniem (-) 15 pkt
c. Uzgodnione z SG wcześniejsze opuszczenie zawodów z uwagi na np. długą
podróż (–) 10 pkt
d. Spóźnienie się na wagę lub odprawę przed zawodami (-) 6 pkt
e. Spóźnienie się na walkę, walki (-) 3 pkt
Komentarz:
a) zamiana na sędziego o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach
uzgodniona z GKS nie powoduje utraty punktów – wielokrotne zamiany
mogą skutkować obniżeniem kategorii lub brakiem weryfikacji na następny rok
b) uzgodniona dzień wcześniej z SG zamiana sędziego komisji wagi nie
powoduje utraty punktów,
d) niezgłoszenia się sędziego Komisji Wagi do SG w przeddzień zawodów (do
godz. 22 – osobiste lub telefoniczne),
e) brak uzgodnionego „dyżuru” przy macie, spóźnienie na walkę lub rundę
walk,

Klasyfikację prowadzi się na załączonych drukach jak niżej:
1. „Arkusz obserwacji walk”
Arkusz służy do obserwacji trójki sędziowskiej w każdej walce. Odnotowuje się w nim
błędy wraz z ich opisem w kol. „uwagi”. Na zakończenie walki ewentualne błędy przenosi się
do „Arkusza Obserwacji Sędziego” oraz „Dziennika Obserwacji Sędziów”
Na podstawie danych z arkusza SK omawia zauważone uchybienia po zejściu obsady z maty.
2. „Arkusz Obserwacji Sędziego”
Arkusz przypisany jest do sędziego i maty na której sędziuje. SK odnotowuje ilość walk i
ewentualne błędy sędziego z krótkim opisem w „swoim” wierszu arkusza. Na zakończenie
zawodów oblicza się ilość walk, ocenę punktową i kategorię za zawody uzyskaną przez
sędziego.
3. „Dziennik Obserwacji Sędziów” - SK prowadzi w formie zeszytu, skoroszytu, dziennik, w
którym każdy sędzia będzie miał roczną historię swojego sędziowania, błędów, uwag i ocen.
4. „Zestawienie ocen sędziów”
Końcowe zestawienie zawiera ilość walk oraz ocenę ( pkt i kategoria) wraz z ewentualnymi
uwagami.
Na zakończenie zawodów SK przekazuje do SG arkusze 1 i 2.
SG przekazuje Przewodniczącemu GKS „Zestawienie ocen sędziów”, a pozostałe
materiały z klasyfikacji przechowuje do zakończenia sezonu i podsumowania klasyfikacji
rocznej.
Główna Komisja Sędziowska
Polskiego Związku Judo

