Szanowni Sędziowie
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w kolejnym szkoleniu otwartym organizowanym
przez Wojewódzkie Kolegium Sędziów w Łodzi. Tym razem szkolenia będą dotyczyć bloku
biegów, a spotkania będą odbywać się zdalnie, przy użyciu aplikacji Teams.
Na szkolenie obowiązują zapisy przez formularz elektroniczny, a link do spotkania zostanie
wysłany zarejestrowanym uczestnikom.
Link rejestracyjny:
https://forms.gle/QaiPtMqR3pmjRtU98
Termin zapisów: 25.01-01.02.2022
Tytuł szkolenia: Metodyka pracy sędziego biegów
Daty szkoleń:
02.02.2022 Część 1
16.02.2022 Część 2
02.03.2022 Część 3
Osoby prowadzące szkolenie: Filip Moterski, Przemysław Grzybowski, Sylwia Badowska
Tematyka:
1.

2.

3.

4.
5.

Bezpieczeństwo w miejscu rozgrywania zawodów
• Hala
• Stadion
Savoir-vivre sędziego biegów
• Wyposażenie
• Ubiór
• Punktualność
• Dzielenie się doświadczeniem vs. wymądrzanie się
• Zakończenie pracy zespołu biegów
Funkcje w ramach komisji biegowej
• Arbiter
• Arbiter/sędzia videoweryfikacji (Video Referee)
• Sędzia główny biegów
• Sędzia główny fotofiniszu
• Sędziowie mierzący czas i liczący okrążenia
• Sędziowie torowi
Ustawienie członków komisji biegowej
Raportowanie zdarzeń przed/w trakcie/po zawodach
• Próba zero
• Naruszenie przepisów
• Formularze torowych
• Rekordy

6.

7.

8.

9.

Biegi z większą liczbą okrążeń
• metody prowadzenia zapisu
• podział zadań w zespole liczących okrążenia
• proces komunikacji między członkami zespołu oraz komunikowanie
zawodnikom liczby okrążeń do mety
• sytuacje krytyczne i możliwe rozwiązania
• współpraca z innymi członkami komisji biegowej
• transpondery i możliwość ich wykorzystania w procesie liczenia okrążeń
Proces decyzyjny sędziego głównego
• Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji
• Analiza materiału dowodowego
• Komunikowanie decyzji
Biegi masowe, biegi ultra, biegi przełajowe
• komunikowanie się z organizatorem w zakresie pracy sędziów
• podział obowiązków
• trasa biegu wraz z okolicą mety i punktów odświeżania/odżywiania ustalenie
optymalnej liczby sędziów
• ustawienie sędziów
• obowiązki sędziego na trasie i na mecie
• domiar, sygnalizowanie startu, końca biegu (na czas) i narzędzia
wykorzystywane w pracy sędziego
• dobre i złe praktyki sędziowania biegów poza obiektami sportowymi
Wykorzystanie technologii w pracy sędziego biegów

