
 

Szkolenie   
sędziowskie  cz I 



DOBRY SĘDZIA 
    Sztuka sędziowania nie jest jedynie sprawą posiadania 
wystarczającej wiedzy z przepisów FINA. 

    

    W rzeczywistości, pisane zasady są najłatwiejszym 
elementem sędziowania. 

   

   Trudność tkwi w doskonaleniu niepisanych zasad 
i czynników, które wpływają na ogólną ocenę skoku



ZŁOTE ZASADY SĘDZIOWANIA
Wiedza na temat dyscypliny

     Wiedza na temat dyscypliny jest niezbędna. Nabywamy ja 
poprzez:    

1. naukę skoków, prowadzoną pod dobrą instrukcją,

2.  studiowanie przepisów FINA i innych tekstów, 

3. uczestnictwo w szkoleniach dla sędziów,

4.  dyskusję na temat sędziowania podczas zawodów, 

5. przez osobistą obserwację czyli  oglądanie taśm video, 
filmów i innych mediów oraz bywanie na jak największej 
ilości zawodów o różnym poziomie sportowym. 

      Nawet najwięksi eksperci tracą swoje „oko do skoków” po 
paru miesiącach braku kontaktu ze skokami. 



Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz 
cierpliwość

   „Potrącić od  ½ do 2 punktów” zostawia dużo miejsca na 
własną opinię. Wiele decyzji sędziowskich opartych jest na 
orientacji i doświadczeniu sędziego.

    Drobne detale nie mogą zostać wychwycone bez 
regularnego treningu i obserwacji, szczególnie biorąc pod 
uwagę złożoność i szybkość ruchów w dzisiejszych skokach. 

    Cierpliwość staje się niezwykle ważna w momencie gdy 
sędzia znajdzie się twarzą w twarz z niezadowolonym, 
rozczarowanym rodzicem lub trenerem, głośno 
niezadowolonym z wyników. W tych okolicznościach, sędzia 
musi kontrolować swój temperament , pozostać taktowny, i 
spokojnie przyjąć krytykę, nawet jeśli jest ona 
nieuzasadniona.



 Być świadomym swoich uprzedzeń , oceniaj to co 
widzisz

   Każdy sędzia jest pod wpływem swoich przyjętych z góry 
opinii. Łatwo daje za wysokie noty faworytom, „gwiazdom” 
a niskie nieznanym zawodnikom

    Ważne jest, żeby sędzia ocenił skok, który widzi w czasie 
zawodów, a nie to co widział przed zawodami oraz skok w 
danej chwili a nie to co zawodnik robił wczesniej

 Sędziowie są często nieświadomie pod wpływem tych 
uprzedzeń i przewidywań wyników. Ważne jest by 
sędziowie byli świadomi ich istnienia i ciągle zadawali 
sobie pytanie: „czy oceniam skok czy skoczka?”, „Czy 
oceniam to co widzę czy to co oczekuję zobaczyć?”.



 Urozmaicanie sędziowania

    Dobry sędzia powinien mieć odwagę podwyższyć notę 
za dobry skok i obniżyć za zły. 

    Należy stosować cała skalę ocen a nie zawężać ją 
ponieważ skoczkowie tracą motywację do dobrego 
skakania. Kiedy skoczkowie widzą, że sposób sędziowania 
pozwoli im na uzyskanie wysokich not za dobrze 
wykonany skok, podchodzą do zawodów z większym 
entuzjazmem i zapałem, a to, owocuje wyższą jakością 
zawodów. 



 Sędziowanie jest niezależne

1. Od publiczności oraz ekip (trenerów i skoczków)- sędzia 
nigdy nie powinien pozwolić na to aby publiczność lub 
ekipa wpłynęła na jego sędziowanie. Zadaniem sędziego jest 
uczciwa ocena, a nie sprawiania przyjemności publiczności 
czy trenerowi klubowemu. Sędzia musi oprzeć się 
dopuszczalnym zakłóceniom, takim jak aplauz tłumu, 
wpływający na jego notę lub podszeptom trenerów i innych 
zawodników. Pamiętajcie, sędzia jest ekspertem, nie 
publicznością i kolegą albo wysłannikiem klubu ! 



   Sędziowanie jest niezależne cd

   2. Od innych sędziów- sędzia musi oceniać niezależnie 
od innych sędziów Sędziowanie skoków nie jest nauką 
ścisłą, dlatego też w zawodach bierze udział więcej niż 
jeden sędzia oraz dwie najwyższe i dwie najniższe noty są 
odrzucane. Jeśli sędzia zacznie dostosowywać swoje noty 
do innych , może on łatwo stracić przekonanie co do 
swojego sędziowania i łatwo popełnia dużo błędów  



 Nie nadrabiaj za pomyłki

    Sędziowie popełniają czasem błędy.  Nigdy  nie staraj się 
zrekompensować swojego błędu robiąc ten sam błąd wiele 
razy. W zamian za to, zaakceptuj, iż zaszła pomyłka. 

    Np. jeśli sędzia uważa, iż jego nota za skręcony skok była 
za wysoka, na początku kolejki, nie powinien dawać 
zawyżonych not za każdy skręt w tym konkursie. Podobnie, 
jeśli sędzia nagrodzi danego skoczka za wysoko w jednej 
rundzie, nie powinien ocenić go nisko w kolejnej.. Tak więc 
jeśli zaszła pomyłka przy ocenie skoku, sędzia powinien o 
tym najzwyczajniej zapomnieć.. 



 Tendencyjne sędziowanie

   Tendencyjne sędziowanie jest obrazą dla uczciwej 
rywalizacji. Niektórzy sędziowie uważają, że są 
upoważnieni do dawania własnemu zawodnikowi po pół 
punktu więcej za każdy skok. Nigdy nie należy popełniać 
tego błędu! Nie ma żadnego „drużynowego” czy 
„narodowego” obowiązku by faworyzować jednego skoczka. 
Uważane jest to za nieuczciwą praktykę w skokach do wody. 
Jeśli nie wierzysz w to, że możesz być sprawiedliwy, nie 
powinieneś sędziować.



 Nie pozwól by współczynnik trudności wpłynął na 
notę

   Przy ocenie skoku nie powinno się brać pod uwagę jego 
współczynnika trudności. Współczynnik trudności jest 
brany pod uwagę przy obliczaniu całości wyniku za dany 
skok. Sędziowie powinni oczekiwać takiej samej wprawy 
przy wykonaniu 3 ½ salta w pozycji  łamanej jak i  przy 1 ½ 
czy 2 ½ salta w tej samej pozycji.



 Nie interesuj się kto wygrywa czy przegrywa

   Obowiązkiem każdego sędziego jest ocena wykonania 
każdego skoku, bez zastanawiania się nad końcową pozycją 
zawodnika. Sędzia nie powinien kalkulować na bieżąco 
wyników czy obecnego rankingu na zawodach. Nie 
powinien on obserwować tablicy wyników 
w momencie wyświetlania obecnych pozycji czy wyników.



OZNACZENIA SKOKÓW
 Wszystkie skoki są oznaczone za pomocą systemu 

numeryczne

Pierwsza cyfra określa grupę, do której należy skok:

1 - w przód

2 - w tył 

3 - odwrotny 

4 - odwrócony 

5 – ze śrubami 

6 - ze stania na rękach

 

 Dla grupy skoków w przód, w tył, odwrotnych  i 
odwróconych, jedynka (1), jako druga cyfra oznacza, że 
skok jest wykonywany „w locie” . Dla pozostałych jest 
cyfra 0



Trzecia cyfra określa liczbę wykonywanych 
półsalt:  np. 1 = ½ salta, 9= 4 ½ salta, itp. 
Kiedy jest więcej niż 4½ salta wtedy używamy 
czterech  cyfr  gdzie trzecia  i czwarta cyfra 
określa liczbę wykonanych półsalt. Np. 11 =5 
½ salta i skok jest zapisywany jako  1011.

 Dla skoku z podporu (ze stania na rękach) druga 
cyfra oznacza grupę kierunku, do której należy 
skok:

1 - w przód

2 - w tył

3 – odwrotny

 Dla grupy skoków ze śrubami (skoki 
rozpoczynające się cyfrą 5), druga cyfra oznacza 
grupę kierunku, tak jak wyżej

 

 W grupie skoków ze śrubami i z podporu czwarta 
cyfra oznacza liczbę półśrub wykonywanych 
podczas skoku.



 Przykłady  skoków :

 213 B ,  405 c,   304 B,   107 c, 
5237 D,  5132 D,  5353 C   5371 C, 
5111A,   6265  C , 6124 D,  6221 D
5154 B



 UWAGA : skoki z ½ salta ze śrubami ,mogą być 
wykonywane tylko  w pozycji A, B, C

 skoki z 1 lub 1½ salta ze śrubami ,mogą być 
wykonywane tylko w pozycji D

 skoki z 2 lub więcej  saltami ze śrubami-mogą być 
wykonywane tylko w pozycji B lub C

 skoki ze stania na rękach z 1, 1½ lub 2 saltami i z jedną 
lub więcej śrubami - mogą być wykonywane tylko w 
pozycji D

 skoki ze stania na rękach z 2½ lub więcej saltami i 
śrubami mogą być wykonywane tylko w pozycji B lub 
C



SĘDZIOWANIE
 Ocena za wykonany skok powinna dotycząca ogólnego 

wrażenia powinna uwzględniać technikę i  elegancję 
wykonania następujących elementów:

pozycji startowej i podejścia

odbicia

lotu (wykonywania ewolucji)

wejścia do wody



POZYCJA WYJŚCIOWA
 Pozycja startowa do skoku z miejsca powinna być 

uznana za rozpoczętą od chwili, gdy zawodnik stanie 
na przednim końcu trampoliny lub wieży. Ciało 
powinno być wyprostowane, głowa uniesiona, a 
ramiona wyprostowane: na boki, nad głową lub w 
innej pozycji, w zależności od preferencji skoczka



 Pozycja startowa do skoku z rozbiegu powinna być 
uznana za rozpoczętą w momencie, gdy zawodnik jest 
gotowy do wykonania pierwszego kroku. Ponownie, 
ciało powinno być wyprostowane, głowa uniesiona, a 
ręce po boku 

 Pozycja wyjściowa – skok z rąk    

   Pozycja startowa do skoku z rąk powinna być uznana za 
rozpoczętą w momencie, gdy obie ręce oparte są o 
przednią krawędź wieży, a 2 nogi uniesione są nad wieżą 



 Sędzia główny powinien uznać, iż skok został 
powtórzony jeśli jakakolwiek część ciała skoczka 
powróci na wieżę po oderwaniu od niej stóp w celu 
wykonania stania na rękach lub gdy skoczek straci 
równowagę i ruszy jedną bądź dwoma rękoma z 
miejsca ich pierwotnego ustawienia na końcu wieży.

 Jeśli za drugim podejściem nie uda się utrzymać 
równowagi, sędzia główny powinien uznać skok za 
nieudany. 



 Pozycja wyjściowa- błędy  Postawa - Dla skoków z miejsca lub z rozbiegu, 
najpowszechniejszym błędem jest niewłaściwa postawa, 
np. z głową wysuniętą do przodu i zaokrąglonymi 
ramionami. W przypadku gdy nie została 
zaprezentowana prawidłowa pozycja wyjściowa, każdy 
sędzia powinien odjąć ½ do 2 punktu od noty, w 
zależności od indywidualnej opinii .



 Chwiejna pozycja przy skoku z rąk- jeśli zawodnik nie 
ma  stabilnej, zbalansowanej pozycji lub jeśli stabilna 
zbilansowana pozycja nie jest zademonstrowana 
podczas stania na rękach, każdy sędzia powinien odjąć 
½ do 2 punktu od noty, w zależności od indywidualnej 
opinii. 



  Skok z miejsca zaczyna się w momencie gdy ręce 
opuszczą pozycję wyjściową  

 Jeśli zawodnik wykona podwójne wybicie, sędzia 
główny powinien uznać skok za nieudany 



 Podwójne odbicie nie powinno być mylone z „crow-
hop” . Jeśli skoczek  zrobi „crow-hop” przy wyskoku, 
sędzia powinien obniżyć notę o ½- 2 punkty, w 
zależności od własnej opinii .Jest tendencja że małe 
crow-hop ( 2-3 bujnięcia z lekkim oderwaniem stóp ) 
nie powinno być brane pod uwagę ale obniżenie noty 
o ½ do 2 pkt. też nie jest błędem 



 Naskok opisany jest jako skok na koniec deski, 
poprzedzony rozbiegiem. Wybicie do naskoku 
powinno nastąpić tylko z jednej nogi i zostać 
zakończone dwoma nogami  na trampolinie Obie 
stopy powinny jednocześnie dotknąć końca 
trampoliny, zaraz po naskoku . 

 Jeśli ostatni skok przed naskokiem wykonany jest z 2 
nóg lub gdy skoczek wybija się z trampoliny z jednej 
nogi, sędzia główny powinien ogłoście skok jako 
nieudany



 Naskok za daleko końca trampoliny- niepowodzenie w 
wykonaniu naskoku na koniec trampoliny jest błędem, 
który często wpływa negatywnie na wybicie, pod 
względem wysokości, kąta/kierunku, odległości i 
czystości i powinien zostać ukarany obniżeniem noty o 
½- 2 pkt., w zależności od opinii sędziego



 Przewodnik dla sędziów, odnośnie rozbiegu i 
wybicia



ODLEGŁOŚĆ OD TRAMPOLINY

 Jeśli w czasie wykonywania skoku zawodnik dotknie 
końca trampoliny lub odskoczy na bok od 
bezpośredniej linii lotu, każdy sędzia powinien 
zredukować notę w zależności od własnej opinii



 UWAGA!!!

    Jeżeli podczas wykonywania skoku zawodnik jest 
niebezpiecznie blisko trampoliny lub wieży lud dotknie 
końca trampoliny lub wieży swoją głową, sędzia może 
ocenić skok maksymalnie do 2 punktów. Jeżeli większość 
sędziów ( co najmniej trzech (3) z panelu pięciu (5) 
sędziów i czterech (4) z panelu siedmiu (7) sędziów ) 
oceni skok na 2 lub mniej punktów, wszystkie oceny 
wyższe  powinny być dwa (2) punkty.



Pozycja ciała
 Ugięte kolana w pozycji prostej- jeśli skok w pozycji 

prostej wykonany jest ze zgiętymi kolanami, powinien 
być on oceniony za całkowite wrażenie, a sędziowie 
(nie sędzia główny) powinni zredukować swoje noty o 
½- 2 pkt., w zależności od własnej opinii. 



 Pozycja łamana ( B )

 W pozycji łamanej ciało powinno być zgięte wbiodrach, 
ale nogi muszą być wyprostowane w kolanach, palce stóp 
obciągnięte, a nogi razem. Pozycja łamana powinna być 
tak zwarta jak to możliwe.  Jak przy pozycji prostej, 
pozycja rąk zależna jest od rodzaju skoku lub  preferencji 
skoczka

 Rozłączone kolana i stopy w czasie „załamania” Należy 
odjąć ½ do 2 pkt. za rozłączone nogi w przypadku gdy 
jest to nieestetyczne  dla oka, a tym samym wpływa na 
całkowite wrażenie za skok. 



 Nogi lekko zgięte przy łamanej . 

   Jest to często spotykane przy kręceniu kilku salt. 
Jednakże, często jest to trudne do zauważenia przez 
sędziów, ponieważ zgięte kolana są zasłonięte przez 
ramiona skoczka. Jeśli sędzia zauważy zgięcie kolan, 
powinien odjąć ½ do 2 pkt., w zależności od stopnia 
zgięcia.



 Zbyt słaba pozycja łamana ( to samo dotyczy pozycji 
kucznej )

   Jedną z przyczyn utraty zwartej pozycji jest brak 
rozciągnięcia u skoczka. Kolejna to brak siły by 
zrównoważyć siłę odśrodkową. Będzie to wpływało albo na 
całkowite wrażenie ze skoku albo na aktualne ukończenie 
kręcenia salt. Za rozluźnienie pozycji łamanej powinny 
zostać odjęte punkty, w zależności od decyzji sędziego. 



 Pozycja kuczna

   Przy pozycji kucznej, ciało powinno być zgięte w 
biodrach i kolanach, a stopy złączone z obciągniętymi 
palcami 

Pozycja kuczna powinna być tak 
zwarta jak to możliwe.



 Najczęstsze błędy jakie zawodnik popełnia podczas 
wykonywania skoku w pozycji kucznej to:

    Rozłączone nogi 

Jeśli zawodnik rozchyli nogi i kolana przy kucznej, a

skok uznany zostanie za nieestetyczny, sędzia może 
odjąć ½- 2 pkt.



 Pozycja dowolna ( D ) 

   Pozycja dowolna nie jest tak naprawdę pozycją ciała, ale 
możliwością zastosowania przez skoczka jakiejkolwiek ze wcześniej 
wymienionych,  lub ich kombinacji, przy wykonywaniu skoków ze 
śrubami.

 Najczęstsze błędy   podczas wykonywania pozycji dowolnej 

    Ręce w śrubach. Jest kilka sposobów  trzymania rąk w śrubie 

   

    Niezależnie od stosowanej metody, przy skokach z więcej niż pół 
śrubą, ręce powinny przylegać do ciała. Jeśli ręce nie są trzymane 
bardzo blisko ciała lub jeśli są w niezgrabnej pozycji, powinno  się 
odjąć punkty. 



 Zgięcie nóg w śrubie- Jeśli skok ze śrubą wykonany jest w 
pozycji łamanej lub prostej, nie powinno dojść do ugięcia 
nóg. Niewielkie ugięcie nóg czasem się zdarza, szczególnie 
przy skokach w tył i auerbachach ze śrubami. przy wybiciu 
i wejściu w śruby, a czasem na końcu śruby, podczas 
zakończenia  śruby do pozycji łamanej, przed wejściem do 
wody W takiej sytuacji sędzia powinien obniżyć notę, w 
zależności od stopnia zgięcia nóg.



Dodatkowe wskazówki związane z pozycją ciała

 Jeśli skok wykonany jest wyraźnie w innej pozycji niż 
zapowiedziana Najwyższą notą są 2 pkt. Powinno być 
to ogłoszone przez sędziego głównego, ale niezależnie 
od tego, powinno być zauważone przez sędziów

 Jeżeli skok nie został wykonany w pozycji w jakiej jest 
ona opisana sędzia odejmie  wg uznania od ½ do 2 pkt



 Jeżeli podczas wykonywania skoku ze śrubą, obrót, w 
sposób wyraźny wykonany jest bezpośrednio z 
trampoliny lub z wieży  sędziowie punktowi odejmują 
„od ½ do 2 punktów”

 We wszystkich skokach „w locie” pozycja prosta 
powinna być zaznaczona w sposób wyraźny, 
począwszy od odbicia, poprzez salto i po jego 
wykonaniu. Jeżeli pozycja prosta nie zostanie 
zachowana przez co najmniej ćwierć salta (900) przy 
skokach z jednym saltem i przez co najmniej połowę 
salta (1800) przy skokach z więcej niż jednym saltem, 
maksymalna ocena sędziego punktowego powinna 
wynosić cztery i pół (4½) punktu.



Wejście do wody  Kąt wejścia   powinien być prosty, lub zbliżony aby 
otrzymać  wysoką notę. 

 Trzeba zawsze  zastanowić się dlaczego zawodnik nie 
uzyskał pionu.

   Przykład : 

1. skok wykonany nisko może spowodować płaskie wejście 
dlatego że zawodnik nie był w stanie wykończyć ewolucji 



2. skok wykonany wysoko  może spowodować płaskie 
wejście dlatego że zawodnik mógł myśleć, iż ewolucja 
została ukończona i zwyczajnie otworzyć się za 
wcześnie.

    



 Sędzia powinien ocenić niżej  ten skok, który nie był i 
nie mógł być skończony .Przykład 1

  Skok płaski w takim samym stopniu jak w przykładzie 
1 ale wykonany wyżej i ewolucje zakończone  wyżej 
należy ocenić wyżej. Przykład 2

 Adekwatna sytuacja występuje w przypadku skoków 
przerzuconych



 Uwaga należy także zwrócić na zróżnicowanie ocen 
pomiędzy skokiem przerzuconym, gdzie całe ciało jest 
poza pionem a  takim gdzie nogi minęły pion po tym 
jak już ciało weszło do wody. (np. skoki w tył )



Technika gaszenia

 Zgaszenie, będące wejściem do wody bez rozprysku jest 
spektakularnym zakończeniem skoku. Jednakże, trzeba 
niezwykle uważać, żeby upewnić się, iż reszta skoku 
również została wzięta pod uwagę.

 Jest to szczególnie ważną sprawą od czasu gdy 
zawodnicy nauczyli się gasić skok przy bardzo płaskim 
wejściu. Często widzi się płasko wykonany skok, który 
normalnie oceniono by na  5-6 pkt., oceniony na 7 ½ - 8 
pkt. ze względu na gaszone wejście.

 Kolejnym częstym błędem, który często pojawia się przy 
sędziowaniu jest karanie zawodników, wykonujących 
bardzo dobry skok, z silnym wybiciem, dobrym lotem i 
pionowym wejściem, ale bez gaszenia. W takim 
przypadku skok często ocenia się na 7 pkt, podczas gdy 
ze zgaszeniem dostał by 9-10 pkt.



 Ustawienie ciała przy wejściu

    Ciało powinno być wyprostowane w momencie 
wejścia do wody. Powszechnym błędem jest 
niedokręcenie salt przed rozpoczęciem wejścia, a ciało 
jest prostowane dopiero po jego rozpoczęciu .

  W tym przypadku skok można uznać za co najwyżej 
dostateczny, co znaczy za max 4 ½ pkt.



 Innym powszechnym błędem jest to, że mimo, iż skok 
został w zasadzie ukończony, ciało nie jest wyprostowane  
i wchodzi do wody z pewnym zgięciem w biodrach, w 
pozycji pół- łamanej .( głównie skoki ze śrubami )

 zazwyczaj wiąże się to z odjęciem ½- 2 pkt.



 Skoki na głowę powinny być zakończone  z rękoma 
wyprostowanymi nad głową, znajdującymi się w jednej 
linii z ciałem, ze złączonymi dłońmi.  Częstym błędem 
przy skokach kręconych szczególnie w tył i odwrotnych 
jest to, że skoczek nie jest w stanie wykręcić  salt , a tym 
samym, nie jest w stanie wyciągnąć rąk nad głową  przed 
wejściem do wody.

 

 Jeśli skok zostanie wykonany bez rąk, tak, iż ręce znajdują 
się poniżej głowy, skok powinien zostać oceniony 
maksymalnie za 4 ½ pkt.



 Jeśli ręce nie są w pełni wyciągnięte przed wejściem, 
skok nie może zostać uznany za lepszy niż prawidłowy-
max 6 pkt



 Jeśli, przy skokach kończonych na głowę, nogi wejdą 
do wody przed  dłońmi, sędzia główny powinien uznać 
skok za nieudany 



 Jeśli jedna lub 2 ręce uniesione są nad głowę przy 
skoku kończonym na nogi, skok nie może być uznany 
za zadawalający, a największą notą za taki skok jest 4 
1/2pkt. 



SKALA OCEN 
Doskonały – 10
Bardzo dobry – 8,5 do 9,5
Dobry – 7,0 do 8,0
Zadowalający – 5,0 do 6,5
Niewystarczający  – 2,5 do 4,5
Niezadowalający  – 0,5 do 2,0
Całkowicie zły 0
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