HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
Središte Rijeka
- MLADEŽ –

LIGA: 1. NL NS Rijeka - kolo:
Dana:

USPJEŠNOST SUĐENJA
Utakmica između momčadi:

Početak utakmice:

REZULTAT

OPOMENA
D / G

ISKLJUČENJA
D
/
G

KADETI
JUNIORI

Delegat utakmice:
Sudac:

Glavni

Pomoćni

a) lagana
b) normalna
c) teška
d) vrlo teška

glavni KADETI --- pomoćni juniori
Dolazak
na
utakmicu

a) 60 min. prije
b) 30 min. prije
c) 15min prije
d) 5 min prije

PREGLED PRIJE UTAKMICE
OPREMAa)
SPOR. ISKAZ.
IGRAČA b)

TEREN

ZAGRIJAVANJE
a) nije se zagrijavao
b)samo se rastezao
c)intenzivno se zag.

Ocjena sucu:
Glavni
Pomoćni

Sudac:

a) 60 min. prije
b) 30 min. prije
c) 15min prije
d) 5 min prije

PREGLED PRIJE UTAKMICE
OPREMAc)
SPOR. ISKAZ.
IGRAČA d)

TEREN

Dolazak
na
utakmicu

a) 60 min. prije
b) 30 min. prije
c) 15min prije
d) 5 min prije

ZAGRIJAVANJE
a) nije se zagrijavao
b)samo se rastezao
c)intenzivno se zag.

Ocjena sucu:
pom.
pom.
KADETI
JUNIORI

2. pom. sudac:

PREGLED PRIJE UTAKMICE
OPREMAe)
SPOR. ISKAZ
IGRAČA f)

TEREN

Korektnost primjene i
interpretacije PNI
Primjena
stegovnih
mjera

UTAKMICA
za suca
a) lagana
b) normalna
c) teška
d) vrlo teška

ZAGRIJAVANJE
a) nije se zagrijavao
b)samo se rastezao
c)intenzivno se zag.

ZNAČAJKE SA SUĐENJA NOGOMETNE UTAKMICE

Pomoćno suđenje

UTAKMICA
za suca
a) lagana
b) normalna
c) teška
d) vrlo teška

glavni JUNIORI -- pomoćni kadeti
Dolazak
na
utakmicu

UTAKMICA
za suca

glavni KADETI
pomoćni juniori

Preporuka delegata Povjereniku:
a)sa lakoćom sudio utakmicu
b)imao nekoliko krivih odluka
- c)puno griješio u odlukama

B

a)zaslužuje stalno suđenje
b)odmoriti utakmicom za ozbiljnost
c)zaslužuje poduži odmor
a) nisam sucu ništa sugerirao
b) saslušao moje viđenje suđenja
c) saslušao mišljenje uz raspravu
c) potpuno ignorira moje mišljenje

Preporuka delegata Povjereniku:
a)sa lakoćom sudio utakmicu
b)imao nekoliko krivih odluka
- c)puno griješio u odlukama

B

a)zaslužuje stalno suđenje
b)odmoriti utakmicom za ozbiljnost
c)zaslužuje poduži odmor
a) nisam sucu ništa sugerirao
b) saslušao moje viđenje suđenja
c) saslušao mišljenje uz raspravu
c) potpuno ignorira moje mišljenje

Preporuka delegata Povjereniku:
a)sa lakoćom sudio utakmicu
b)imao nekoliko krivih odluka
- c)puno griješio u odlukama

B

a)zaslužuje stalno suđenje
b)odmoriti utakmicom za ozbiljnost
c)zaslužuje poduži odmor
a) nisam sucu ništa sugerirao
b) saslušao moje viđenje suđenja
c) saslušao mišljenje uz raspravu
c) potpuno ignorira moje mišljenje

glavni JUNIORI
pomoćni kadeti

pomoćni
juniori i kadeti

Utakmicu vodio autoritativno
Utakmica mu je malim dijelom izmicala kontroli
Utakmica mu je za cijelo vrijeme igre izmicala iz kontrole
Dozvoljavao i puštao prednost
Svoju zviždaljku upotrebljava glasno
Surađivao sa pomoćnim sucima besprijekorno
Suradnja sa pomoćnicima sucima uz nekoliko mimoilaženja
Suradnja sa pomoćnicima sucima uz puno grešaka
Uvijek u blizini igrane lopte,slijedi igru čitavo vrijeme,ne ometa igraće
Koristio fleksibilni dijagonalni sustav kretanja
Ulazi u kazneni prostor kada je to neophodno
Efikasno postavljanje kod nastavka igre/sl. udarac,udarac iz kuta i vrata
Kretanje – bio daleko od mjesta događanja
Kretanje – utakmica suđena sa optimalnim kretanjem (trk,sprint,hod)
Kretanje – veći dio utakmice sudio sa laganim kretanjem (lagani trk, bez sprinta)
Kretanje – više prohodao nego trčao
Sankcionirao sva nešportska ponašanja i stegovne mjere u duhu PNI
Ima takov pristup utakmici da pokaže što manje stegovnih mjera (kartona)
Tolerirao i opraštao igračima nesportska ponašanja u maloj mjeri
Opraštao igračima nesportska ponašanja tijekom cijele utakmice
Previše je primjenjivao stegovne mjere (pokaza previše žutih kartona)
Prekontrolirao nazočnost osoba na rezervnoj klupi
Pravilno signalizirao zaleđa i izlazak lopte van terena za igru
Pravovremene reakcije kod prekršaja u njegovoj blizini
Imao nadzor nad klupom za rezervne igraće i službenih osoba
Pravilno signalizirao i provodio zamjenu igraća
Vodio si evidenciju zamjene igrača i ostalo (rezultat, dis.mjere)
Ispravne odluke u svezi zaleđa i dobra primjena tehnike»čekaj i vidi»
Dobro postavljanje i kretanje sa pretposljednjim igračem cijelo vrijeme utakmice
Kretanje sa pretposljednjim igračem kada je to bilo neophodno
Zaostajao u kretanju sa pretposljednjim igračem cijelo vrijeme utakmice
Ima kontrolu kod nastavaka igre / sl.udarac,udarac iz kuta i vrata, ubacivanja

OPISNO
DOBRO
OPISNO
LOŠE
Upiši slovo gdje se traži, odnosno stavi „X“ kod značajke koju ste uočili kao točnu kod suđenja.

Potpis :

