
Інструкція спостерігачам 2019-21 
 

 
Оціночна шкала для арбітрів і асистентів арбітра 

 
9,0 - 10  Відмінно                                                                                                                                                           
8,5 - 8,9 Дуже добре. Правильно прийнято важливе/і рішення  
8,4         Добре. Очікуваний рівень арбітражу   
8,3         Добре, але з однією сферою/областю для поліпшення 
8,0 - 8,2 Виконання з важливими сферами для вдосконалення, включаючи 
помилки дисциплінарних санкцій 
7,5 - 7,7 Нижче  очікувань/слабкий контроль матчу/слабкий дисціплінарний 
контроль                                      
7,0 - 7,4 Розчарування з однією явною помилкою арбітра або виконанням з 
двома або більше явними помилками арбітра 
 
6,0 - 6,9 Неприпустимо  
 
7,9  ##       Одна явна важлива помилка, в іншому випадку 8.3 або вище  
7,8  ##       Одна явна важлива помилка, в іншому випадку 8,0 - 8,2 
 
   # # виставити в другому полі оцінку, що була би виставлена без явної 
помилки арбітражу 
 

Аналіз при спостережені  матчу: 
 

використовуйте відео запис матчу не коментуйте матч та не просіть надати відео 
повтор епізодів у перерві матчу у рапорті спостерігача вказуйте на систему, а не 
на поодинокі випадки обговорення матчу проводьте в окремому місці у 
присутності тільки команди арбітрів. 
 
Особлива увага повинна бути приділена ВАЖЛИВИМ рішенням, таким як 
наступні: 
 
1. Фоли/симуляція, особливо, всередині або біля штрафної площі 
2. Зрив очевидної гольової можливості/зрив шансів забити гол 
3. Агресивні дії 
4. Масова конфронтація між гравцями та протести/мобінг проти рішень 
офіційних осіб матчу 
5. Другі жовті картки 
6. Вирішальні рішення з поза грою (в основному для асистентів) 
7. Точність стосовно ключових епізодів всередині штрафної площі 
 

Явні помилки арбітражу включають наступне: 
 

1. Нездатність покарати очевидною другою жовтою карткою  
2. Нездатність застосувати червону карточку та вилучити гравця з поля для гри 
після очевидного порушення 
3. Чітке неправильне призначення / непризначення 11-метрового удару  
4. Основні  неправильні тлумачення Правил гри 



 2 

 
Додаткові інструкції 

 
при обчисленні підсумкової оцінки всіх офіційних осіб (арбітрів)  в нормальному 
матчі спостерігачі повинні орієнтуватися - / + на базову оцінку 8,4 
 
при обчисленні підсумкової оцінки всіх офіційних осіб (арбітрів) в   важкому / 
дуже важкому матчі спостерігачі повинні орієнтуватися - / +  на базову оцінку 8,5 
 
якщо матч "нормальний" внаслідок чітких, маючих вирішальне значення, дій або 
вірно прийнятих арбітром важливих  рішень, то вони повинні бути відзначені як 
позитивні моменти для арбітра. В таких обставинах може бути визнано 
доцільною оцінка 8.5. 
 
у матчі з великою кількістю правильно винесених жовтих та / або червоних карток  
та / або правильно призначених 11-метрових ударів спостерігач може розглянути 
питання про перехід на рівень складності "важкий". 
 
8.5 - 8.9:  дуже гарні дії в  важкому / дуже важкому матчі з декількома правильно 
прийнятими важливими рішеннями. 
 
Важливі рішення або внесок арбітра повинні бути чітко виділені в розділі 7 
(Загальні коментарі, поради щодо арбітражу та особистостих якостей) рапорту 
спостерігача. 
- арбітр негайно змінює своє рішення з призначення 11-метрового на штрафний 

удар за межами штрафного майданчика після правильного втручання одного з 
інших офіційних осіб (арбітрів). За таких обставин, не повинно бути ніякого 
впливу на підсумкову оцінку арбітра. 

- арбітр негайно змінює своє рішення з призначення 11-метрового на вільний 
удар за симуляцію після правильного втручання одного з інших офіційних осіб 
(арбітрів). За таких обставин, не повинно бути ніякого впливу на підсумкову 
оцінку арбітра. 

- арбітр негайно змінює своє рішення з призначення вільного удару за симуляцію  
на 11-метровий  після правильного втручання одного з інших офіційних осіб 
(арбітрів). За таких обставин, не повинно бути ніякого впливу на підсумкову 
оцінку арбітра. 

- арбітр виносить другу жовту картку, але  відразу розуміє що гравець раніше не  
був попереджений. Якщо він негайно (самостійно) змінює своє рішення, то 
ніякого відрахування з підсумкової оцінки арбітра не потрібно. Якщо помилка 
негайно виправилася одним з інших офіційних осіб (арбітрів), тоді як мінімум  
0.1 повинна відніматися з підсумкової оцінки арбітра. Якщо помилка не була 
виправлена, то це повинно бути розцінено як явна помилка арбітра. 

 
негайно - означає одномоментне рішення без помітної реакції чи втручання / 
протесту гравця/ів 
 
- якщо гравець неправильно попереджений через помилкову ідентифікацію, то  

0,1 повинна бути віднята з підсумкової оцінки арбітра. Якщо протягом того 
самого інциденту гравця, якого слід було попередити, не було попереджено, то 
від підсумкової оцінки слід відняти 0,2. 

- 0,2 повинно бути віднято з підсумкової оцінки  офіційної особи матчу, якщо 
неправильне рішення побічно призводить до таких випадків: 
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1. помилково призначено штрафний удар з якого було забито гол  
2. не зафіксовано очевидне порушення, що призводить до забитого голу 
3. очевидно помилково призначено кутовий удар з якого було забито гол 
4. помилкове рішення поза грою, яке побічно призводить до забитого голу або 
відміни голу 
 

Після матчеве обговорення 
 

Спостерігач повинен: 
 
надавати арбітрам можливість виразити себе і підтримувати самоаналіз 
 
встановити пріоритети (відзначити тільки два або три ключові моменти) 
 
вказати позитивні моменти, а потім аспекти для удосконалення 
 
надати конкретні рекомендації (на основі реальних випадків із матчу), що є 
зрозумілими і точними  
 
пропонувати рішення і альтернативи для поліпшення – у співпраці з командою 
арбітрів 
 

Дії  асистентів арбітра  
 

Важливо звернути особливу увагу на асистентів арбітра                        
Рішення щодо «поза грою» часто бувають вирішальними при гольових ситуаціях.  
 
Виправдані дії асистента арбітра також є важливим елементом хорошої 
командної роботи.  
Звіт про діяльність асистентів арбітра повинен бути оформлений з повним 
урахуванням подій/рішень. 
 

Після матчеве обговорення 
 

Ніколи у ході обговорення не повинні повідомлятися оцінки, пов’язані з 
виконанням обов’язків арбітрами матчу. 

 
Загальні коментарі, поради щодо арбітражу та особистих якостей: 
 
Арбітр провів гру на високому рівні, швидко та вірно приймав рішення, які були 
зрозумілі всім учасникам матчу. Фізична підготовка  арбітра дуже добра, здатен 
до швидких атак команд, використовує різні способи переміщення. Коли 
необхідно входить до штрафної площі. Послідовний в своїх рішеннях. Розуміє та 
застосовує принцип переваги. Арбітру необхідно швидше реагувати на сигнали 
асистентів, більш принципово підходити до встановлення стінки під час 
небезпечних штрафних поблизу штрафних площ……Оцінка за арбітраж 8,4 
тому, що на 54хв. було прийнято правильне складне важливе рішення з 
вилученням №5 к-ди «Глобус» (+0,1), але на 68хв. не було попереджено №3          
к-ди «Глобус» (-0,1)…. 
 

РАПОРТ 
Будьте уважні коли копіюєте рапорт! 


