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Na czym polega sędziowanie?
 Sędzia jako bezpośredni reprezentant organizatora

 dopuszczanie zawodników do startu, kontrola uprawnień do gry

 sprawność i sprawiedliwość przeprowadzenia zawodów

 obliczanie wyników i przyznawanie nagród

 wykonywanie regulaminów

 rozstrzyganie kwestii spornych

 Sędzia jako „strażnik” regulaminów sportowych

 ogólnoświatowych: Międzynarodowe Prawo Brydżowe

 krajowych: Regulamin Zawodów PZBS, regulaminy PZBS (np. Polityka Systemowa)

 lokalnych: regulamin ogłoszony przez Organizatora

 Sędzia jako „policjant” w kwestiach porządkowych i dyscyplinarnych

 Regulamin Dyscyplinarny PZBS

 obowiązek zgłaszania wykroczeń dyscyplinarnych do odpowiedniego organu

 Sędzia przeważnie nie uczestniczy w turniejach, które sam sędziuje!

 ewentualnie wyjątkowo, w małych turniejach o atmosferze klubowej



Przeprowadzanie zawodów –

sędziowanie na sali gry

 techniki organizacji zawodów

 obliczanie wyników

 rotacja turniejowa (ruch pudełek rozdaniowych, ruch par)

 niezbędna wiedza i umiejętności do przeprowadzanie turnieju w ogóle

 poprawianie nieprawidłowości technicznych (proceduralnych)

 sprostowania ściśle określone w MPB

 niezbędne sprawne działanie do umożliwienia kontynuowania gry

 orzecznictwo brydżowe

 problemy wymagające wiedzy brydżowej

 dotyczą przepływu informacji i wymagają oceny prawdopodobnego przebiegu gry

 niezbędne dla zachowania sprawiedliwych warunków współzawodnictwa



Priorytety pracy sędziego

 sędzia na sali gry się nie rozdwoi

 priorytetyzacja zgodnie z „zasadą minimalizacji niezadowolonych ludzi”

1. interwencje dotyczące wszystkich graczy na turnieju, całej sali

 techniki organizacji

 „które rozdania mamy grać?”, „dokąd mamy iść?”, „z kim mamy grać?”

2. interwencje niezbędne do kontynuacji gry przy konkretnych stołach

 problemy proceduralne

 fałszywki, wyjścia poza kolejnością, nieprzepisowe zapowiedzi itp.

 sprawne zebranie faktów w pozostałych problemach (słynne „na razie grać”)

3. problemy niewymagające bezzwłocznego rozstrzygnięcia

 problemy „brydżowe”

 panele, konsultacje, roszczenia, wyniki rozjemcze

 często niezbędna konsultacja z innymi sędziami



Dobre nawyki i wskazówki „operacyjne”

 zawsze mieć pod ręką Prawo

 nosić ze sobą Prawo do interwencji przy stole

 niezbędne wspomaganie własnej znajomości przepisów

 konieczność przytoczenia zastosowanego przepisu zawodnikom w celu uzasadnienia 

wykonanego sprostowania

 nosić ze sobą przyrządy niezbędne do zapisu wyników

 zapasowe długopisy

 „kluczyk” do systemu elektronicznego

 do stołu udawać się z uśmiechem – obsługujemy klientów naszego pracodawcy

 ale nie pozwolić zawodnikom panować nad sędzią obecnym przy stole

 wyrobić sobie nawyk notowania zbieranych faktów


