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 Ko treneriai laukia ar tikisi iš teisėjų ??? 

LIETUVOS RANKINIO 

TEISĖJŲ ASOCIACIJA 

LITHUANIAN HANDBALL 

REFEREES ASSOCIATION 



Rankinio 

varžybos 

Teisėjai 

Žaidėjai Treneriai 

Ž
iū

ro
v
a
i 

 S
p
o
n
s
o
ria

i 



Teisėjai       Treneriai 

Pagrindinės abipusės išankstinės 

prielaidos ir sąlygos:  

• pagarba kitam asmeniui 

• taisyklių žinojimas 

• taktikos ir metodikos išmanymas 

• susitvarkymas su stresinėmis situacijomis 

• mylėti darbą kurį atlieki, mėgautis 

rungtynėmis (pozityvus nusiteikimas) 
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Teisėjai       Treneriai 

Skirtingos užduotys ir sąlygos rungtynių metu: 

• teisėjauti atitinkamai pagal 

taisykles 

• neutralumas žaidėjams ir 

treneriams 

• šaltakraujiškumas 

• pasitikėjimas 

• aukštas koncentracijos lygis 

rungtynių metu 

• geras bendradarbiavimas su 

partneriu 

• “turėti liniją”  

• stebėti ir analizuoti savo ir kitą 

komandą 

• emocionaliai palaikyti savo 

komandą (subjektyvumas) 

• šaltakraujiški ir aiškūs taktiniai 

sprendimai atitinkantys situaciją 

• bandyti paveikti teisėjų 

sprendimus, veikiant į 

silpniausias teisėjų vietas 

• veikimo būdas (elgesys) turi 

būti geru pavyzdžiu žaidėjams ir 

žiūrovams  
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Be jau visuotinai paminėtų išankstinių prielaidų ir sąlygų 

treneriams ir teisėjams, yra specifiniai, kurių treneriai tikisi ir 

laukia iš teisėjų : 

 

• Geras fizinis pasirengimas 

• Bendravimas 

• “Linijos” turėjimas ir jos laikymasis 

• Sugebėjimas “skaityti žaidimą”  
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Geras fizinis pasirengimas 

Per paskutiniuosius 5-8 metus, Rankinis tapo vis greitesnis ir greitesnis 

(greitesni perdavimai ir daugiau atakų per rungtynes). Priežastis to: 

• taisyklių pasikeitimas (greitas pradedamasis metimas); 

• daugiau lankstumo gynybos sistemose (daugiau veiksmo puolime be to ir 

gynybos sistemoje tokioje kaip ir 6:0; daugiau individualiai agresyvios ir 

nujaučiamos elgsenos arba ne). 

 Rezultatas: 

• daugiau greitų atakų (kontratakų) ir įvarčių iš greito pradedamojo metimo; 

• energijos poslinkis rankinio žaidime (“didelis greitis” žaidime):                  

1-a banga (kontrataka); 2-a banga (išplėsta kontrataka); 3-a banga 

(taktinės atakos priemonės su dideliu spaudimu ir greičiu be jokio 

pasiruošimo kaip poziciniame žaidime). 

To padarinyje teisėjai atlieka: 

• daugiau sprintų per rungtynes, mažiau turi pertraukų; 

• daugiau dažnesnių ir spartesnių prisitaikymų (gynyba/ataka/gynyba/ataka, 

bet ir individualių taktinių būdų / grupinių taktinių būdų, taip pat skirtingų ir 

greitų perdavimų ar metimų iš skirtingų pozicijų ir skirtingų situacijų). 



Bendravimas 

Bendravimas reiškia “siųsti ir gauti informaciją”, tai nereiškia “diskutuoti”. 

Bendrauti mes galime 3 būdais: 

• verbalinis-kalba (žodžiai); 

• neverbalinis-kūno kalba (kūno laikysena, poza, gestai, veido išraiška); 

• paralingvistiškas (nekalbiniais garsiniais reiškiniais, kitaip tariant - garso 

stiprumu, balso tonacija). 

  Žodžiai mažiausiai svarbūs 
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       Be žodžių… 
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 Bendravimas 

• Bendravimas prasideda prieš rungtynes, kada teisėjai įeina į aikštę 

(apšilimas, pasisveikinimas su abiejų komandų oficialiais asmenimis “rankos-

paspaudimai” ir pasisveikinimas su rungtynių inspektoriumi). 

• Įvykdyti administracinius dalykus rimtai bet neperdėtai. 

• Rungtynių metu nereaguoti karštligiškai, bet aiškiai. 

• Sudėtingose situacijose parodyti aiškius gestus ar aiškius trumpus 

paaiškinimus žaidėjams, treneriams ar žiūrovams, bet nediskutuoti. 

• Jūs žinote, kad rungtynėse jūs esate didžiausią galią turinti dalis, bet 

nenaudokite savo galios jeigu realiai jinai nėra būtina (tiktai jai yra pasikėsinta 

į jūsų autoritetą ar rungtynės yra intensyviai sutrikdomos trenerių ar žaidėjų). 

• Jūs žinote, kad treneris yra dideliame strese, jis jaučia savo bejėgiškumą 

todėl neprovokuokite jo, o geriau pasistenkite savo tinkamais veiksmais jam 

padėti sumažinti tą blogą jausmą. 

• Kartais po rungtynių pabandykite gauti iš trenerių “grįžtamąjį ryšį”. 

Išklausykite argumentus, užduokite klausimus jeigu tie argumentai nėra tikslūs 

ar yra abstraktūs, bet prieš tai neatsiprašinėkite ar diskutuokite, jeigu jūs 

neturėjote laiko apie tai pagalvoti. 

 



Turėti “liniją” ir jos laikytis 

„Teisinga ar klaidinga, tai yra mano šalis”                                       

Vinstonas Čerčilis (1874-1965), Britų politikas 

,,Teisinga ar klaidinga, ir jai tai yra teisėjų linija” Tai jau yra nelaimė! 

 

“Pranašumas” teisėjų “linijoje” yra tai, kad treneris ir žaidėjai turi galimybę 

prisitaikyti prie šios “linijos”. Jeigu nėra “linijos”, tuomet teisėjams padidėja 

problemos nuo pat rungtynių pradžios iki pabaigos. Priekaištai iš abiejų komandų 

manipuliuoja rungtynių eigą, o dažnai ir įtakoja rezultatą. 

Dažniausios situacijos kuomet teisėjai turi problemų su aiškios “linijos” 

neturėjimu, yra: 

• žingsniai 

• progresyvinės nuobaudos 

• pražangos puolime 

•7 metrų skyrimas 
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Sugebėjimas “Skaityti žaidimą” 

„Taisyklės yra svarbu, bet rankinio žaidimas yra daugiau negu taisyklės ir 

todėl nėra tiek svarbu kiekvienam rungtynių dalyviui žinoti tik taisykles, 

kiek yra svarbu žinoti “kas tai yra rankinis!”. 

 

Teisėjai po veiksmo neturi tik nuspręsti “teisingai ar klaidingai”,  

jie turi sugebėti  

Numatyti galimai buvusį veiksmą prieš tai, t.y. kodėl tai įvyko.  

Teisėjai turi būti pasiruošę visiems galimiems atvejams specialiose 

taktinėse situacijose, kada jie gali stebėti detales, blogą ar teisingą 

techninį veiksmą ir elgseną, ar tai atitinka taisykles ir jų interpretaciją ar 

ne. Dėl to teisėjams reikalingas ir geras rankinio supratimas, o ne tik  

taisyklių žinojimas. 
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Sugebėjimas “Skaityti žaidimą” 

Rankinio žaidime ši sąlyga siejasi visose situacijose, kur yra priimami 

teisėjų sprendimai – daugiau ar mažiau subjektyviai: 

• 7 metrų skyrimas 

• progresyvinės nuobaudos 

• pasyvus žaidimas 

• puolėjo pražanga (pražangos puolime) 

Šios situacijos dažniausiai turi bendrų sąsajų su taktiniais pasikeitimais 

rungtynių metu.  

• pavyzdžiui nuo 6:0 gynybos iki 3:2:1 gynybos  

• kiekybinis pranašumas ar pranašumo neturėjimas gynyboje ar puolime  

• įžaidėjo presingas ar metančiojo blokavimas, apgaulingas judesys ir t.t.  

Teisėjai turi pastebėti šiuos pasikeitimus ir jie turi žinoti kokias pasekmes 

šie pasikeitimai gali turėti rungtynėms ar žaidėjų elgsenai. Galbūt dabar 

jie turi sutelkti dėmesį į kitas detales negu anksčiau.  

 



Niekas kitas taip nediskredituoja 

autoriteto ir pasitikėjimo kaip 

jausmas būti neteisingai suprastam. 

Teodoras Stormas (1817-88), Vokiečių poetas  
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DĖKOJU UŽ DĖMESĮ ! 

Paruošta pagal EHF lektorius                            

Z.Marczinka (HUN) ir E.Hoffmann (GER)  
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