
OBSERVATOR în 2011

 Să nu vâneze greşelile

 Antrenor/sfătuitor

 Priveşte meciul cu o atitudine pozitivă!



ARBITRU IN 2011

 Pregătit să accepte sfaturi

 Autocritic



Arbitru şi Observator

 Se întâlnesc şi vorbesc împreună – înainte şi/sau după 

meci

 Munca în echipă

 Fiecare are rolul său

 AVEŢI NEVOIE UNUL DE CELĂLALT!



Observatorul de arbitri

 Pentru oricare meci şi mini-turneu

 Pregătit să rezolve problemele



Rolul observatorului de arbitri

 Antrenor / sfătuitor

 Scurtă convorbire în ziua sosirii

 Mesele de seară/Mesele de prânz: împreună!

 Pregătit să-i ajute pe arbitri



Observatorul în timpul întâlnirii organizatorice

 Întalnirea reprezintă: Prezentarea arbitrului şi a echipei 

sale

 Discută înaintea întalnirii cu observatorul despre cele 
mai importante aspecte

 Observatorul nu ar trebui să adauge nimic dacă nu 

este necesar

 Fii pregătit!



Cei 3 paşi în observarea arbitrilor

1. Priveşte meciul / analizează meciul / notează cele mai 

importante decizii

2. Discuta cu echipa de arbitri dupa meci

3. Întocmeste raportul şi noteaza arbitrii. Care este 
influenţa deciziilor importante in notarea arbitrilor.



Atenţie asupra deciziilor importante precum:

1. Abateri/simulări în suprafata de pedeapsa şi în

apropierea acesteia

2. Oprirea ocaziilor clare de gol/oprirea atacurilor

promiţătoare

3. Acte de violenţă

4. Confruntări în masă între jucători-proteste împotriva
deciziilor arbitrului

5. Al doilea cartonaş galben

6. Aprecierea situaţiilor decisive de ofsaid (în special

pentru asistenţi)



Discuţiile/ analiza de după meci

1. Implicarea tuturor celor 4 sau 6 oficiali în discuţii

2. Să discute punctele pozitive şi cele care trebuie
îmbunătăţite (cu exemple concrete)

3. Să caute soluţii posibile pentru îmbunătăţiri – sa faca
arbitrii sa recunoasca

4. Indicaţii pentru evaluare (cuvinte, nu note)

5. Să concluzioneze cu un comentariu încurajator şi
pozitiv



Scară pentru evaluarea performanţei pentru arbitri şi asistenţi 

Nota Descriere

9.0 - 10 Excelent . 

8.5 - 8.9    Foarte bine. Decizii importante luate în mod corect .

8.3 - 8.4    Bine . Nivel aşteptat.

8.2 Satisfăcător cu mici aspecte de îmbunătăţit.

8.0 - 8.1 Satisfăcător cu zone importante (specifice) de îmbunătăţit.

7.9 O greşeală clară, importantă, altfel 8.3 sau peste.

7.8 O greşeală clară, importantă, altfel 8.0-8.2.

7.5 - 7.7 Sub aşteptări, control slab, aspecte semnificative de îmbunătăţit.

7.0 – 7.4 Dezamăgitor. Sub aşteptări şi o greşeală clară, importantă sau mai mult 

decât o greşeală clară.

6.0 – 6.9 Inacceptabil.



Notă mai mare de 8.4 sau mai mica de 8.0

 Posibil doar atunci când deciziile importante

(prevenirea si/sau reacţia) au fost identificate de

observator şi sunt apoi descrise în scris sub punctul 2
al raportului cu minutul în care a avut loc.

 Arbitrul trebuie să primească credit pentru caracterul

normal al meciului ca rezultat al felului în care l-a
condus.

 De asemenea pentru o notă mai mică de 8.0 - aspectele

de îmbunătăţit ale arbitrului trebuie descrise în situaţii
specifice şi concrete.



Reper: Bine

 8.3 şi 8.4 pentru o performanţă foarte bună, cu mesaj către

Comisia de Arbitri că acest arbitru este pregătit pentru
următorul meci.

 8.2 când performanţa este evaluată ca fiind “bună cu câteva
aspecte minore de îmbunătăţit”

 8.0 şi 8.1 pentru o performanţă considerată ca fiind “doar

bună” cu aspecte specifice de îmbunătăţit şi comisia va fi
atenta la o viitoare delegare a acestui arbitru



Consecinţele unei greşeli clare de arbitraj:

 Arbitrul a avut o performanţă bună sau mai bună de
8.3+, dar cu o greşeală clară de arbitraj asupra unei
decizii importante (ex: cartonaş roşu, penalty, ofsaid,
etc. ) nota ar trebui sa fie 7.9.

 Nota ar fi trebuit să fie 8.2, 8.1 sau 8.0 dar cu o greşeală
clară nota ar trebui să fie 7.8.



Note mai mici de 8.0 (cont.)

 Arbitrul sau arbitrul asistent au avut o lipsă de control
per total asupra jocului şi aspecte importante de
îmbunătăţit, nota ar trebui să fie 7.7 sau mai puţin

 Există mai mult decât o greşeală clara/importanta/ 
evidentă, nota ar trebui sa fie 7.4 sau mai puţin.

 Nu contează că alte decizii importante au fost corecte.



Al 4-lea oficial

 Reperul este 8.0

 Bineînţeles 7.8 sau 7.9 datorită unei greşeli!

 7.9 înseamnă câteva puncte de îmbunătăţit



Scară de evaluare pentru cel de-al 4-lea oficial

 9.0-10 Performanţă excelentă (impresionant)

 8.5-8.9 Foarte bine (performanţă lăudabilă)

 8.0-8.4 Bine (performanţă eficientă)

 7.5-7.9  Sub aşteptări (aspecte importante de îmbunătăţit)

 7.0-7.4  Dezamăgitor. Performanţă slabă. 

 6.0-6.9 Inacceptabil



ARBITRUL ASISTENT ADIŢIONAL

 Nu stă nemişcat ci se mişcă pentru a-şi asigura cel mai bun unghi.

 Nu intră pe teren decât în situaţiile de confruntări în masă.

Principalul rol: să-l ajute pe arbitru în cazul incidentelor din interiorul / din jurul

suprafetei de pedeapsa

Acţionează într-o manieră preventivă atunci când au loc trageri sau impingeri ale

jucatorilor

Îşi asumă responsabilitatea în luarea deciziilor importante ex: penalty, eliminări,

etc.

Oferă informaţii corecte pentru lovituri libere, lovituri de la poarta/ colt,

avertismente atunci când se află într-o poziţie mai bună decât arbitrul.



Scara de evaluare a performanţei pentru
Arbitrii Asistenţi Adiţionali

 8.5-8.9    Foarte bine. A asistat arbitrul pentru una sau mai multe decizii      

corecte importante. Ex: penalty, cartonaş roşu, gol/fără gol...

 8.1-8.4 Bine. A asistat arbitrul pentru una sau mai multe decizii corecte.

Ex:  lovitură liberă, avertisment, gol/corner,... 

 8.0  Reper pentru o performanţă eficienta într-un meci cu implicare 

puţină sau deloc.

 7.9 O greşeală clară, importantă, altfel 8.5 sau mai mult

 7.8 O greşeală clară, importantă, altfel 8.0-8.4.

 7.5 – 7.7  Sub aşteptări.

 7.4 Mai mult decât o greşeală clară, importantă sau o greşeală clară,

importantă, altfel 7.5-7.7

 7.0 – 7.3  Inacceptabil.



ÎNTREBĂRI ?

Daca DA, va rugam sa le adresati C.C.A.



BAFTĂ !!!


