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WYTYCZNE  DLA SĘDZIÓW  KLASY „A” I „O” 

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA ODPRAWY PRZEDMECZOWEJ  

W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2020/2021  
 

 

 

            
       Odprawę przedmeczową należy przeprowadzić 30 minut przed rozpoczęciem zawodów w obecności 

kierowników drużyn oraz obserwatora. Zgodnie z zaleceniami Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej spotkanie 

organizacyjne powinno odbyć się w otwartej przestrzeni,w maseczkach ochronnych z zachowaniem dystansu 

społecznego. Na spotkaniu przedmeczowym sędzia powinien poruszyć następujące kwestie: 
 

1) Przedstawienie kierownikom drużyn zespołu sędziowskiego, obserwatora oraz wręczenie wizytówek; 

2) Sprawdzenie strojów meczowych drużyn (zaleca się, aby kierownicy przynieśli stroje na odprawę 

przedmeczową); 

3) Ubiór zawodników musi być zgodny Przepisami Gry (getry – taśma lub jakikolwiek inny materiał użyty na 

zewnątrz getry, musi być w tym samym kolorze, co część getry, do której został zastosowany lub którą zakrywa, 

właściwy kolor spodenek mięśniowych oraz bielizny noszonej pod koszulką); 

4) Ewentualne zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry, przydatności piłek; 

5) Ustalenie lokalizacji stref rozgrzewki zawodników rezerwowych oraz liczby zawodników rozgrzewających się 

jednocześnie; 

6) Ustalenie hierarchii osób funkcyjnych oraz liczby osób przebywających w strefach technicznych (wyłącznie 

zawodnicy rezerwowi oraz osoby funkcyjne wpisane w załączniku meczowym);  

7) Przekazanie kierownikom drużyn najnowszych wytycznych oraz zasad udzielania pomocy medycznej 

kontuzjowanym zawodnikom; 

8) Ustalenie czasu i miejsca wyjścia drużyn na pole gry (należy wziąć pod uwagę zejście drużyn z rozgrzewki do 

szatni, kontrolę ubioru, szczególne sytuacje np. minuta ciszy, wręczenie pucharów itp.); 

9) Ustalenie osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie zawodów. 

Imienna lista porządkowych musi być dostarczona przed rozpoczęciem zawodów (IV liga - minimum 15 

osób, klasa okręgowa - minimum 10, klasy niższe - minimum 8); 

 

Przedstawione wytyczne nie wyczerpują wszystkich możliwych punktów do omówienia na odprawie. Spotkanie 

organizacyjne musi być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami komunikatu dotyczącego sposobu postępowania 

podczas zawodów prowadzonych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w czasie pandemii COVID -19. 

 

UWAGA! 

 

Sędziowie Kadry Młodzieżowej KS Jelenia Góra prowadzący zawody w klasie okręgowej zobowiązani są do 

przeprowadzenia rozgrzewki w jednakowych bluzach lub koszulkach. 
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