ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD
COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

RAPORT DE OBSERVARE PENTRU ARBITRI
Echipele

A

B

Localitatea:
Scor final:
Oficialii jocului
Arbitru
Arbitru asistent 1
Arbitru asistent 2
Observator de arbitri

Data:
Prima repriză:

:

Competiţia (Liga/Cupă):

Numele şi prenumele

Nivelul de dificultate trebuie reflectat în
notă şi ar trebui să fie evaluat pentru
fiecare arbitru, în funcţie de cum decurge
jocul
Normal Meci normal, cu puţine faze
importante pentru arbitri
Dificil Meci disputat, cu câteva faze
importante pentru arbitri
Foarte Meci foarte disputat cu multe
dificil faze importante pentru arbitri

Ora:

Localitatea

Dificultatea jocului

Nota

-

-

Scara de evaluare
Excelent
9.0 -10
Foarte bine. Decizii importante luate în mod corect
8.5 - 8.9
Performanţă bună. Nivel aşteptat.
8.3 – 8.4
Performanţă acceptabilă (cu unele aspecte de îmbunătăţit)
8.2
Arbitrul a avut control asupra jocului (cu aspecte importante de
îmbunătăţit)
8.0 – 8.1
O greşeală clară, importantă, altfel 8.3 sau mai mult
7.9
O greşeală clară, importantă, altfel 8.0 – 8.2
7.8
Sub aşteptări, control slab, aspecte importante de îmbunătăţit
7.5 - 7.7
Dezamăgitor. Sub aşteptări şi o greşeală importantă clară sau
mai mult decât o greşeală importantă clară
7.0 - 7.4
Inacceptabil
6.0 – 6.9

COMENTARII (justificarea nivelului de dificultate a jocului):

ARBITRUL
1.A
Aplicarea şi interpretarea legilor jocului (controlul meciului din punct de vedere tehnic, manieră, situaţii limită,
aplicarea avantajului, respectarea distanţanţei de 9.15m etc...)
COMENTARII:

2.C
Controlul disciplinar (enumerarea jucătorilor care au fost sancţionaţi disciplinar-încadrare regulamentară+minut,
modul de acordare a sancţiunilor disciplinare, justificarea lor, reacţii faţă de comportamentul antisportiv, faţă de
brutalităţi etc..)
COMENTARII:

3. Condiţia fizică: mişcarea şi plasamentul în teren (distanţa de la care a urmărit jocul, folosirea unei diagonale flexibile,
poziţionarea la fazele fixe, alergarea în suprafaţa de pedeapsă- când a fost nevoie etc...)

4. Colaborarea cu arbitrii asistenti si cu al 4-lea oficial:

5. Personalitate:

6. Apreciere generală asupra arbitrului (sfaturi cu privire la performaţă si personalitate)

ARBITRII ASISTENŢI
Decizii corecte de ofsaid şi o bună aplicare a tehnicii ”AŞTEAPTĂ ŞI VEZI”, plasament şi deplasare adecvate,
concentrare şi o bună colaborare cu arbitrul, semnalizarea greşelilor din apropierea sa, controlul eficient asupra fazelor fixe,
controlul persoanelor aflate în suprafaţa tehnică.

ARBITRUL ASISTENT 1
COMENTARII:

ARBITRUL ASISTENT 2
COMENTARII:

Aspecte discutate cu arbitrii:
a) Aspecte pozitive
1)...................................................................................................................................................................................
2)...................................................................................................................................................................................
3)...................................................................................................................................................................................
b) Aspecte de îmbunătăţit
1)...................................................................................................................................................................................
2)...................................................................................................................................................................................
3)...................................................................................................................................................................................
ALTE CAZURI:

Semnătura...............................................................................................

