
 

 

Матч №      Чемпіонат ЗОАФ     Студенти        Жінки      Кубок    Юнаки   вік -        
 

Команди, місто                          

Результат матчу        –       (   –   )     Після додаткового часу - – -     11-м удари - – -     

Дата        Початок            Стадіон, місто       

Оцінка поля        Кількість глядачів           t, 0С           Освітлення           

 

 

Висвітлення  позитивних рис та рис, що потребують вдосконалення: 
 

1. Застосування та 

тлумачення правил, 

контролю гри, 

тактичний підхід та 

управління грою. 

Чи розрізнює  порушення, які караються вільними, штрафними ударами, гру рукою, симуляцію, принцип переваги 

      

2. Контроль дисципліни, 

управління поведінкою 

гравців та керівників 

команд (технічна площа). 

Чи розрізнює  нерозсудливі дії, серйозні порушення, агресивну поведінку, перспективну атаку та позбавлення суперника ОМЗГ  

      

3. Фізичні кондиції, вибір 

позиції 

Обсяг та техніка рухових дій. Чи входить до штрафної площі та використовує діагональну систему арбітражу   

      

4. Взаємодія з 

асистентами та 4-им 

арбітром 

Якість передматчевого інструктажу. Реакція на сигнали асистентів, рівень командної роботи   

      

5. Особисті якості 

Налаштованість, концентрація, впевненість. Комунікація з гравцями, природній авторитет. Застосування жестів та сигналів   

      

6. Загальні  коментарі, 

поради щодо арбітражу 

та особистих якостей. 

 

 

Послідовність та зрозумілість прийнятих рішень, реакція на зміну характеру матчу, психологічна стійкість 

      

 

 

Рапорт спостерігача 

арбітражу  

69035, м. Запоріжжя, вул. Л. 

Жаботинського, 49, 

приміщення 75  

Тел.: (094) 920-91-43 

  

 

Запорізька обласна асоціація 

футболу 
 

Оцінка дій  
9.0 – 10.0 Відмінно (відмінний рівень арбітражу) 

 8.5 – 8.9 Дуже добре (прийнято важливе рішення) 

 8.3 – 8.4 Добре (очікуваний рівень арбітражу) 

 8.2 Задовільно (деякі недоліки арбітражу) 

8.0 – 8.1 Задовільно (суттєві недоліки арбітражу) 

7.9 Очевидна груба помилка, без її урахувань, оцінка мала бути – 8.3 та більше 

7.8 Очевидна груба помилка, без її урахувань, оцінка мала бути – 8.0 - 8,2 

7.5 – 7.7 Нижче рівня очікувань (слабкий контроль, значні рівні для покращення) 

7.0 – 7.4 Незадовільно (нижче рівня очікувань з однією або двома, або більше явними важливими помилками) 

Оцінка складності  матчу:  1 - нормальний,   2 - важкий,   3 - дуже важкий 

Арбітр,  місто             оцінка         оцінка*     складність   

Асистент  арбітра 1, місто             оцінка     оцінка*     складність   

Асистент  арбітра 2, місто             оцінка     оцінка*     складність   

4-ий арбітр, місто             оцінка     оцінка*     складність   

Спостерігач арбітражу             * тільки у разі отримання спеціальної оцінки 



 

7. Питання, обговорені з арбітром: 

 
 

 

Позитивні 

1)       

2)       

3)       

Для 

удосконалення 

1)       

2)       

3)       

 

 8. ОЦІНКА КРИТЕРІЇВ ДІЯЛЬНОСТІ АСИСТЕНТІВ АРБІТРА:  
 

 Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 

 
КРИТЕРІЇ + норма -  

КРИТЕРІЇ + норма - 

1 Особисті якості    1 Особисті якості    

2 Взаємодія, фіксація порушень    2 Взаємодія, фіксація порушень    

3 Фізичні кондиції ,вибір позиції    3 Фізичні кондиції ,вибір позиції    

4 Визначення «поза грою»    4 Визначення «поза грою»    

5 Сигнали, бокова та лінія воріт    5 Сигнали, бокова та лінія воріт    
 

9. Висвітлення  позитивних рис та рис, що потребують вдосконалення: 
 

Асистент арбітра 1 

Визначення «поза грою», дотримання лінії передостаннього гравця захисту, застосування принципу «чекай і дивись», техніка та 

швидкість переміщень, допомога арбітру в зоні своєї відповідальності, сигнали та жести 

      

Асистент арбітра 2 

Визначення «поза грою», дотримання лінії передостаннього гравця захисту, застосування принципу «чекай і дивись», техніка та 

швидкість переміщень, допомога арбітру в зоні своєї відповідальності, сигнали та жести 

      

  

 10. ОЦІНКА КРИТЕРІЇВ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕТВЕРТОГО АРБІТРА:   
 

Четвертий арбітр 
 

КРИТЕРІЇ + норма - 

1 Особисті якості    

2 Взаємодія    

3 Адміністративні обов’язки    
4 Організація порядку    

5 Здійснення замін, демонстрація компенсованого часу    
 

11. Висвітлення  позитивних рис та рис, що потребують вдосконалення: 
 

Четвертий арбітр 

Контроль за технічними площами, розминкою запасних гравців, допомога арбітру в зоні своєї відповідальності 

      

 

Спостерігач       Підпис: Телефон:       

 

Рапорт спостерігача  надсилається до КА ЗОАФ не пізніше 36 годин після закінчення матчу 


