
Teisėjų darbas buvo bei detalizuotų vertinimo kriterijų reitingavimas (iš kairės į dešinę):

Progresyvios 
nuobaudos

Aiškus progresyvių nuobaudų skyrimo suvokimas pagal padėties, dinamikos, 
efekto kriterijus. Aiški nuobaudų linija visų rungtynių metu. Tinkamai yra 
įvertintos provokacijos.

Pražangos puolime
Žaidėjų kontrolė puolime su ir be kamuolio, "užtvaros" ir įvarčių sekančių po bet 
kokių metančiųjų žaidimo taisyklių pažeidimų matymas ir priimami atitinkantys 
sprendimai.

Rungtynių valdymas

Neutralus teisėjų požiūris, bei pozityvus dėmesys, nerodantis arogancijos ar 
nepasitikėjimo. Tvirta bet nerepresinė pozicija. Aiškūs ir tinkami sprendimai. 
Rungtynės yra valdomos nuo rungtynių pradžios iki pabaigos. Aiškūs ir užtikrinti 
sprendimai. Žaidėjams/oficialiems asmenims nustatyta aiški ir suprantama linija. 
Tinkamas kontaktas su žaidėjais ir oficialiais komandų atstovais, nedarantis jokios 
įtakos rungtynių eigai ir rezultatui.

Bendradarbiavimas

Geras tarpusavio komandinis darbas. Neprieštaraujantys vienas kitam abipusiai 
sprendimai. abipusiai sprendimai. Tinkamas atsakomybės zonų pasiskirstymas. 
Vienodas teisėjų žaidimo suvokimas. Pastovus ir nenutrūkstamas 
bendradarbiavimas su staliuku.

Žaidimo supratimas

Tinkamas žaidimo taisyklių žinojimas ir vienodas teisėjų žaidimo supratimas bei 
žaidimo skaitymas. Neskubama su rungtynių stabdymu, jeigu atliekami žaidėjų 
veiksmai nenusižengia žaidimo taisyklėms. Leidžiama rungtynėms vystitis. 
Tinkamas nežaidybinio laiko valdymas.

Lengvos
Pakankamai aiškios žaidimo situacijos. Skirtumas tarp komandų 
taktinio/techninio parengtumo nesukelia sunkumų nustatant leistinas žaidimo 
ribas. Rungtynės buvo valdomos atsižvelgiant į komandų žaidimo lygį. 

Sukėlė sunkumus
Tam tikri vertintini teisėjų sprendimai ar veiksmai buvo netinkami, kas sukėlė 
papildomų problemų rungtynių eigai, įtakojo jų atmosferą ir/ar turėjo įtakos 
rungtynių rezultatui.

Kriterijai:

Sunkumų šalinimas
Praktiškai visi teisėjų sprendimai maksimaliai pozityviai visiems rungtynių 
dalyviams buvo priimtini, suprantami tarp žaidėjų, trenerių ir teisėjų išlaikytas 
pagarbus, sportinis kontaktas. 

Sunkios

Sudėtingų situacijų kiekis, komandų bendras taktinių ir techninių elementų 
sudėtingumas bei žaidėjų fizinio kontakto ribų valdymas. Žaidimo greičio ir 
rungtynių svarbos elementų visuma. Sunkių rungtynių pozityvios atmosferos tarp 
komandų suvaldymas.

Normalios
Visų rungtynių dalyvių adekvati reakcija į žaidimo situacjjas, visiems suprantama 
rungtynų linija. Savalaikė sudėtingesnių situacijų prevencija. Tinkamas sportinio 
principo žaidime taikymas.

Geras Kelios klaidos (iki 2 vertinamame kriterijuje). Gera rungtynių kontrolė.

Puikus Be klaidų. Visapusiška rungtynių kontrolė. Praktiškai viskas idealu.

Rungtynės buvo:

Apibrėžiant rungtynių sudėtingumą ne vien įvarčių skirtumas ar teisėjų darbas 
tą turi nulemti. Tai turi būti pagrįsta visų svarbių aplinkybių vertinimu ir teisėjų 
gebėjimu jas tinkamai spręsti (žaidimo valdymas ir jo eiga, sudėtingų situacijų 
su kuriomis susiduria teisėjai žaidimo metu dažnis, bendra atmosfera, žaidimo 
svarba ir kt.)

Normalus Keletą klaidų (nuo 3 iki 5 vertiname kriterijuje). Reguliari rungtynių kontrolė.

PAAIŠKINIMAI NAUDOJANT TEISĖJŲ VERTINIMO LAPĄ

Blogas
Labai daug klaidų. Rungtynių kontrolės praradimas. Sprendimai įtakojo rezultatą 
ir žaidimo eigą bei sukėlė sunkumus.

Patenkinamas Daug klaidų (daugiau negu 5 vertiname kriterijuje). Sprendimai neįtakojo 
rungtynių rezultato ir žaidimo eigos. Minimali rungtynių kontrolė.



Techninės klaidos
Tinkamas žingsnių, žaidimo koja, 3 sekundžių, kamuolio varymo ir visų rūšių 
metimų (pradedamasis, šoninis, laisvas) supratimas ir traktavimas.

Laiko valdymas
Teisingas ir savalaikis signalų ir sprendimų taikymas atitinkantis pasyvaus žaidimo 
taisyklę ir laiko stabdymas.

Judėjimas, pozicija, 
gestai, pasirengimas

Geras aikštelės matymas, tinkamas pozicijos užėmimas netrukdant žaidėjams, 
kamuolio perdavimams, bėgimo "takas". Kūno "kalba" ir rankų gestai atitinkantys 
taisykles. Švilpuko tonacija. Tinkama išvaizda ir geras fizinis pasirengimas.

7 metrai

Teisingas situacijų atitinkančių žaidimo taisyklę dėl aiškios galimybės pasiekti 
įvartį su ir be kamuolio sužlugdymo visoje žaidimo aikštelėje suvokimas ir 
atitinkamų sprendimų tinkamas priėmimas. 7 metrų baudinio paskyrimas nėra 
nuobauda.


