
ABC-ul conflictului 

Cercul avansat de protecţie  

  

Scopul acestui articol este acela de a încuraja arbitrii să gândească 

pozitiv cu privire la cel mai bun loc în care să se plaseze  atunci când 

disciplinează jucătorii. Deşi este bine să se concentreze pe un 

contravenient pe parcursul unei perioade de avertisment, un arbitru ar 

trebui să-i supravegheze şi pe ceilalţi jucători . Se întâmplă foarte des ca, 

atunci când un arbitru se ocupă de un jucător , el să ignore orice altceva. 

Metoda „ABC-ul Conflictului‟ oferă unele idei asupra modului în care 

arbitrul se poate poziţiona mai bine, astfel încât să-şi maximizeze 

observaţia şi siguranţa, fără să trebuiască să-şi diminueze controlul şi 

viziunea asupra tuturor jucătorilor (nu doar a contravenientului). Pin 

urmare, data viitoare când veţi administra un avertisment public, sau un 

cartonaş galben/roşu, încercaţi să vă gândiţi dacă nu cumva ar fi mai 

bine dacă aţi sta într-o poziţie diferită, în loc să rămâneţi pe loc. 

  

 
  

1. De vreme ce conflictul se materializează, şi trebuie să vă adresaţi unui 

jucător, gândiţi-vă la cea mai bună poziţie din care puteţi să vă ocupaţi 

de contravenient, astfel încât acesta să stea în faţa dumneavoastră. 

Poziţia dvs. ar trebui să fie astfel încât să vă permită să îi vedeţi pe toţi 

ceilalţi jucători (sau majoritatea acestora) , pe deasupra umărului 

contravenientului.  Cu alte cuvinte, nu staţi doar în mijlocul cercului de 

centru printre ceilalţi jucători, pe cei mai mulţi dintre care nu îi veţi 

putea vedea în timp ce vă ocupaţi de contravenient . 

  

2. În plus, contravenientul trebuie să se poziţioneze între dvs. şi cel mai 

apropiat Arbitru Asistent activ. Această maximizează vizibilitatea 

echipei de oficiere şi controlul asupra zonei de conflict. De asemenea, 

permite Arbitrului Asistent să noteze numărul contravenientului, înscris 

pe spatele tricoului.   

  

3. Încercaţi să vă mutaţi într-o poziţie în care să staţi cu spatele la una 

dintre liniile de margine din jurul terenului de joc. Acest lucru vă va da 

o viziune panoramică a restului jucătorilor, în timp ce vă ocupaţi de 

contravenient. Dacă o line de margine este prea îndepărtată, mutaţi-vă 

într-o poziţie în care să staţi cu spatele la o zonă de pe teren care să aibă 

cel mai mic număr de jucători . În acest fel, puteţi observa, măcar, 

majoritatea celorlalţi jucători. Zona tehnică este un alt lucru pe care va 

trebui să-l observaţi! Prin urmare, nu vă plasaţi niciodată cu spatele la o 

zonă tehnică apropiată atunci când vă ocupaţi de un jucător.  



  

4. Străduiţi-vă să aveţi o zonă goală de siguranţă în spatele dvs. Există 

două motive pentru aceasta: 

  

(a) Nu va trebui să vă îngrijoraţi că veţi fi atacat sau bruscat din spate, 

pe nevăzute.  

  

(b) Veţi avea o zonă de retragere în cazul în care lucrurile scapă de sub 

control şi trebuie să faceţi câţiva paşi înapoi . 

  

5. Când aţi ajuns în poziţia dorită, asiguraţi-vă că lăsaţi o zonă de 

protecţie între dvs. şi contravenient. Această zonă este cunoscută sub 

numele de „spaţiu personal‟, şi nu trebuie să fie invadată de jucători. 

Aceasta trebuie să fie de o distanţă suficientă pentru a împiedica 

aplicarea unei lovituri de pumn. Cu alte cuvinte, ar trebui să fie la 

distanţă de cel puţin un braţ . Dacă îi permiteţi unui jucător să invadeze 

acest spaţiu, vă puneţi în pericol propria siguranţă , şi vor apărea curând  

încercări de intimidare!  

  

  

Cercul interior al arbitrului: Acum că aţi ajuns în poziţia optimă, 

gândiţi-vă la „ABC-ul conflictului‟ în momentul în care staţi în centru, 

înconjurat de trei inele circulare largi (ca nişte gogoşi cu zahăr cu  o 

gaură în mijloc!) Fiecare gogoaşă este din ce în ce mai largă decât 

cealaltă, şi toate înconjoară Arbitrul (vezi diagrama). 

  

Cercul de 1 metru: Arbitrul stă în mijloc şi este înconjurat de un inel 

larg de 1 metru. Aceasta este zona de protecţie, unde nimeni nu trebuie 

să pătrundă şi trebuie să se afle la distanţă de cel puţin un braţ faţă de 

contravenient. 

  

Cercul de protecţie de 2 metri: În jurul Cercului 1, există un inel larg 

cu o circumferinţă de 2 metri. Aceasta este zona în care trebuie 

poziţionat contravenientul. Acesta nu trebuie să pătrundă în zona de 

protecţie interioară (Cercul 1), deoarece acest lucru ar putea fi văzut ca o 

invadare a spaţiului personal al Arbitrului, ci să se afle la o distanţă 

suficientă pentru ca arbitrul să i se adreseze în mod politicos şi fără a 

ridica vocea. 

  

Cercul avansat de 3 metri: În jurul celor două inele interioare (1 şi 2), 

există un alt inel cu o circumferinţă de 3 metri. Aceasta este zona 

avansată de excludere care se aplică TUTROR celorlalţi jucători. Cu alte 



cuvinte, atunci când pregătiţi un avertisment sau eliminaţi un jucător , 

îndepărtaţi-i pe tot ceilalţi care doresc să se implice  – inclusiv căpitanul! 

  

Pe scurt: „ABC-ul Conflictului” este un concept vizual simplu, la care 

vă puteţi referi atunci când aveţi în vedere cel mai pun loc în care să vă 

poziţionaţi atunci când aveţi de-a face cu un conflict major pe terenul de 

joc. Atunci când trebuie să acordaţi avertisment public, sau un cartonaş, 

nu uitaţi că îndatoririle şi responsabilităţile dvs. se extind la toţi ceilalţi 

jucători, şi nu doar la cel de care vă ocupaţi în acel moment . Nu puteţi 

face acest lucru dacă vă întoarceţi spatele la ei  – decât dacă aveţi ochi în 

spate! 

  

Observaţie: „ABC-ul Conflictului‟ se referă la poziţionarea arbitrului 

atunci când acesta se ocupă de cazuri mai grave de indisciplină. Există 

multe alte niveluri mai scăzute de control arbitral (şi, implicit, de 

poziţionare) precum adresarea unui cuvânt cu voce joasă, în care 

poziţionarea depinde de alţi factori precum continuarea jocului, sau 

locaţia unei lovituri libere etc. 

 

 

Această pagină include Arbitrajul de zece minute şi Proba de 15 minute. 
 

Arbitrajul de zece minute 

  

Arbitrii ajustează modul în care controlează jocul, în funcţie de modul în 

care meciul este jucat de către participanţi. Pe măsură ce jucătorii se 

„încălzesc” în timpul perioadelor jocului, arbitrul va trebui să modifice 

sau să „regleze fin” modul în care jocul este oficiat. Acest lucru nu 

înseamnă a fi inconsecvent, ci a schimba nivelul de control în tandem cu 

jucătorii. 

  

Consecvenţa constă în modul în care arbitrul reuşeşte mereu să păstreze  

controlul, modelându-şi autoritatea pentru  a încuraja curgerea jocului. 

Pentru ca arbitrii să conducă un joc într-un mod flexibil şi eficient, ei 

trebuie să varieze constant gradul de implicare, în funcţie de fluctuaţia 

temperaturii jocului, şi de raţia de indulgenţă dacă jucătorilor. 

  

În majoritatea jocurilor vor exista perioade în care echipele se vor afla în 

cea mai intensă stare de luptă (de exemplu, în urma unui punct de 

aprindere), când arbitrul trebuie să fie autoritar. Acest lucru se poate 

realiza prin aplicarea strictă a Legii de control (sau de recâştigare a 

controlului) asupra jocului; de exemplu: 

  



(a) Nu permiteţi niciun avantaj şi opriţi jocul la orice fault. 

(b) Străduiţi-vă mult mai mult să identificaţi şi să vă apropiaţi de zonele 

de confruntare. 

(c) Avertizaţi jucătorii într-un mod mai deschis şi public. 

(d) Disciplinaţi jucătorii în conformitate strictă cu Legile. 

(e) Ocupaţi-vă prompt de actele de neconformism. 

  

Dimpotrivă, în timpul perioadelor mai puţin conflictuale, arbitrul poate 

relaxa controlul, fiind mai indulgent (de exemplu, prin aplicarea mai 

largă a clauzei avantajului, sau o atitudine mai deschisă şi mai amabilă 

faţă de jucători), crescând astfel curgerea şi plăcerea  jocului pentru toţi. 

  

Un studiul al Universităţii din Cardiff, Ţara Galilor, a dezvăluit că 

perioade importante de 10 minute în fiecare meci de fotbal; aceste 

perioade necesită, aproape întotdeauna, un control mai strict din parte 

arbitrului. Exemple în acest sens includ: 

  

 primele 10 minute ale jocului;  

 perioada de 10 minute imediat înainte şi imediat după pauză, şi  

 ultimele zece minute ale jocului. 

 

S-a constat că o mare parte a problemelor au survenit în timpul acestor 

perioade. În plus, alte perioade variabile de zece minute (de exemplu, în 

urma unui incident, punctului de aprindere, sau marcării unui gol 

important) au fost identificate ca perioade abundente în confruntări şi 

tulburări. 

  

Prin analogie, imaginaţi-vă cum ar fi dacă aţi călări un cal nărăvaş . 

Pentru a câştiga controlul iniţial supra calului, călăreţul se va concentra 

pe utilizarea abilităţilor sale de călărie,  strângând în mod constant 

hăţurile la cea mai mică dovadă de neascultare a  calului. Odată ce calul 

“a înţeles mesajul”, călăreţul poate slăbi hăţurile, permiţând atât calului 

cât şi călăreţului să se relaxeze. Dacă mai târziu, calul începe să nu mai 

asculte, călăreţul poate strânge din nou hăţurile o vreme, până când calul 

se va afla din nou sub control. Utilizarea acestei metode permite 

călăreţului să îi demonstreze calului ceea ce poate şi ce nu poate să facă 

fără a fi pedepsit! Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul jucătorilor într-

un meci de fotbal. 

  

În general, arbitrii ajustează deja nivelul de control pe care îl folosesc 

într-un joc, însă acest lucru se întâmplă de obicei într-un mod aleatoriu. 

Metoda „Arbitrajului de zece minute” utilizată de către arbitrii de nivel 

de top este un mod mai structurat şi mai conştient de dobândi controlul 



iniţial asupra unui joc atunci când trebuie, şi de a ajusta nivelul de 

control incidentelor din timpul „punctului de aprindere”. Aceasta le 

permite arbitrilor să îşi maximizeze capabilitatea concentrându-şi 

resursele (fizice şi mentale) asupra dobândirii controlului adecvat asupra 

jocului în acele perioade ale jocului identificate ca fiind mai dificile 

decât altele. Arbitrului îi este, apoi mai uşor să se  relaxeze pentru a-şi 

regenera resursele în timpul perioadelor mai calme ale jocului. 

  

Atunci când un arbitru oficiază într-o echipă de trei sau patru persoane, 

există semnale pe care arbitrul le poate folosi pentru a le spune celorlalţi  

oficiali când începe şi se termină o perioadă de Arbitraj de Zece Minute.  

  

Unele din aceste semnale pot include un braţ întins în jos cu mâna făcută 

pumn, comunicându-le celorlalţi oficiali că este necesar un control mai 

strict al jocului în următoarele zece minute, iar toţi cei implicaţi trebuie 

să urmeze exemplul. Mai clar, Arbitrajul de Zece Minute implică toţi 

oficialii meciului, şi nu doar arbitrul principal. Este important ca toţi 

oficialii meciului să urmeze exemplul Arbitrului. În zadar va strânge 

Arbitrul controlul unui joc, dacă unul dintre Asistenţi va face opusul.  

  

Un braţ întins în jos cu degetele întinse îi poate anunţa pe ceilalţi  oficiali 

că arbitrul a ajuns la finalul perioade de control strict a Arbitrajului de 

Zece Minute, şi că acesta va oficia într-un mod mai relaxat şi mai 

tolerant. 

  

Arbitrarea unui meci în nouă segmente a câte zece minute permite 

segmentarea unui meci. De asemenea, oferă o perioadă bine definită în 

care toţi oficialii cunosc nivelurile de control al meciului. Nu în ultimul 

rând, ea uşurează raportarea incidentelor în briefing-ul de după meci. 

  

Încercaţi să vă divizaţi jocul în segmente de câte zece minute şi observai 

modul în care acest lucru se reflectă în controlul pe care îl exercitaţi 

asupra meciului. 

    
 

  

Proba de 15 minute. 

  

John Tudor, atacant şi golgheter experimentat al anilor 1970, jucând 

pentru Newcastle United, Coventry şi Sheffield United spunea cândva: 

„Jucătorii vor să ştie, în primul rând, la ce să se aştepte din parte 

arbitrilor.  

  



Jucătorii vor începe un meci cu trei lucruri în gând:  

  

 1 - evaluarea opoziţiei;  

 2 - decizia privind modul de acţiune;  

 3 - testarea arbitrului." 

Colin Waldron, căpitan al echipei Burnley în aceeaşi perioadă, spunea, 

la rândul său, că „cei mai mulţi jucători  încearcă, încă de la începutul 

jocului, să vadă dacă arbitrul este indulgent . Cu alte cuvinte, ei aşteaptă 

ca arbitrul să-şi stabilească propriul standard, ţi să orienteze jucătorii. 

Standardul propriu al arbitrului se stabileşte de obicei în timpul primului 

sfert de oră." 

  

Cât de isteţi erau acei vechi jucători, să surprindă desfăşurarea iniţială a 

unui joc tipic fotbal, şi rolul important pe care îl joacă arbitrul în doar 

câteva propoziţii! 

  

Nu are rost ca un arbitru să-şi stabilească „propriul standard” în cel de-al 

60-lea minut al unui joc, atunci când aproape toată apa a trecut pe sub 

pod, iar fluxul agresiunii începe să se umfle. Momentul pentru a-ţi 

„planifica jocul” se află în prima parte a fiecărui joc! Stabiliţi-vă 

standardele în mod treptat, parcurgând prima dată toate preliminariile 

meciului la timpul potrivit şi într-un mod corespunzător. Atunci când 

fluieraţi începutul fiecărui meci, gândiţi-vă la cele trei lucruri din mintea 

jucătorilor, amintite de Tudor. În primul şi în primul rând, amintiţi-vă că 

primul lucru pe care îl vor face jucătorii va fi să îl testeze pe arbitru.” 

  

Simpla conştientizare a acestui lucru vă va aminti de nevoia de a le arăta 

jucătorilor dacă sunteţi (în cuvintele lui Tudor) “indulgent” sau nu. 

  

După cum ne aminteşte Waldron, „Standardul propriu al arbitrului se 

stabileşte de obicei în timpul primului sfert de oră.", aşa că aveţi un timp 

limitat în care fie vă impuneţi, fie nu! 

  

În primele 15 minute, fiţi energic şi alert; aplicaţi Legile mai strict, fiţi 

pe fază; fiţi peste tot, chiar dacă nu este nevoie! Ar trebui să vorbiţi cu 

antrenorii şi cu jucătorii; să le daţi instrucţiuni; să le spuneţi să execute 

aruncarea din locul potrivit; să vă evidenţiaţi interacţiunea cu asistenţii, 

să fluieraţi mai mult decât aţi face-o în mod normal, să conduceţi toate  

loviturile libere dacă puteţi , ajungând acolo! Pe scurt, începeţi în forţă, 

şi menţineţi la acest nivel primele 15 minute. Nu lăsaţi jucătorii să 

stabilească standardele, ci stabiliţi-le dumneavoastră. 



În cel de-al 16-lea minut puteţi începe să relaxaţi arbitrajul, meciul fiind, 

să sperăm, unul suficient de echilibrat . Până în acest moment le-aţi arătat 

jucătorilor la ce se să aştepte din partea dvs.! 

  

Acum întrebaţi-vă , „Oare jucătorii mă cred indulgent?” Răspunsul 

trebuie să fie un „nu” clar. Să vă puneţi această întrebare în minutul 30, 

40 sau 50 va fi inutil, deoarece jucătorii vor fi aflat deja răspunsul, şi 

acesta va fi destul de clar pentru toată lumea . 

  

Până în acest moment, trebuie să fi înţeles metodologia “Probei de 15 

Minute”: începeţi în forţă, arătaţi-le jucătorilor tot ceea puteţi face 

înainte ca aceştia să înceapă să negocieze cu dvs . În primele 15 minute, 

nu coborâi ştafeta. Negocierea poate veni mai târziu, atunci când 

jucătorii vor fi aflat cine este şeful , şi cine va lua deciziile finale! 

  

În fine, nu aşteptaţi până în cel de-al 15-lea minut pentru relaxa 

controlul, ci folosiţi ultimele 5 minute (10-15) pentru a diminua treptat 

stricteţea controlului, astfel încât atunci când va sosi cel de-al 16-lea 

minut, jucătorii nu se vor întreba de ce arbitrul s-a „înmuiat” subit! 

 

 

 

Treimea porţii
1
 

  

Haideţi să cugetăm asupra următoarelor trei întrebări.  

  

1. Care este cel mai rău lucru care i se poate întâmpla unui jucător? 

2. Care este cel mai periculos lucru pe terenul de joc? 

3. Cum poate un arbitru să mai trăiască cu sine însuşi dacă, în urma 

ne-efectuării unei inspecţii amănunţite a terenului, se întâmplă cele 

mai rele lucruri?  

  

Răspunsurile complete sunt următoarele: 

  

1. Jucătorul poate muri. 

2. Barele porţii pot ucide. 

3. Cu mare greutate!  

  

Haideţi să ne imaginăm următorul scenariu (nu atât de rar pe cât aţi 

putea crede). 

  

                                                 
1
 Joc de cuvinte intraductibil: „the Holy Trinity” (Sfânta Treime) / „the goalie trinity” (treimea porţii) – n.t. 



Un tată, care îl priveşte cu mândrie pe tânărul său fiu asumându-şi 

rolul de portar pentru echipa satului, vede cum, deodată lumea lui se 

năruie fiindcă bara transversală tocmai i-a zdrobit capul fiului său.  

  

 

DVS. sunteţi arbitrul.  

DVS aveaţi responsabilitatea de a inspecta în amănunt terenul de  joc 

şi porţile. 

DVS. va trebui să-l priviţi pe acest în ochi! 

  

 

Treimea porţii 

  

"În numele tatălui, al fiului, şi al stâlpului porţii
2
." 

  

Ar putea suna amuzant.  

Nu asta este intenţia.  

A fost scris pentru a vi-l aminti. 

  

Data viitoare când veţi intra pe terenul de joc ca arbitru , rotiţi-vă 

privirea de la stânga la dreapta de-a lungul barelor porţii pe măsură 

ce vă apropiaţi de fiecare dintre ele, şi gândiţi-vă astfel: 

  

Bara verticală stângă este tatăl. 

Bara transversală este fiul, care a murit.  

Bara verticală dreaptă este 'stâlpul porţii '. 

  

"În numele tatălui, al fiului, şi al stâlpului porţii." 

  

Aceasta vă va ajuta să vă amintiţi de responsabilităţile DVS. ca 

arbitru. 

  

Jucătorii continuă să fie ucişi de barele transversale care le cad în 

cap – arbitrul va trebui, prin urmare, să nu compromită nicicând 

siguranţa jucătorilor în ceea ce priveşte structura porţilor. De 

asemenea, ei nu trebuie să aprobe reparaţii care nu sunt 100% sigure. 

Dacă există îndoieli cu privire la  caracterul adecvat şi siguranţa unei 

bare transversale reparate sau înlocuite, arbitrul TREBUIE să 

anuleze meciul. Banda adezivă, funiile şi cablurile sunt lucruri 

minunate, însă ele nu vor putea să susţină  greutatea barei 

transversale sau să reziste unui şut puternic. Priponii şubrezi, slabi 

                                                 
2
 Joc de cuvinte intraductibil în limba română; „goalie post” (stâlpul porţii) se aseamănă cu „holy ghost” (sfântul 

duh) – n.t.  



de ancorare care, chipurile, asigură porţile portabile, reprezintă de 

asemenea un mare pericol, ducând de foarte multe ori la destrămarea 

şi prăbuşirea întregi porţi , cauzând leziuni grave (uneori fatale) 

craniilor jucătorilor.  

  

"Lumea lui se năruie fiindcă bara transversală tocmai i -a zdrobit 

capul fiului său." 

  

 

Mai jos, se află cel mai important paragraf din Legile Fotbalului 

Asociat. El se găseşte la finalul Legii 1. 

  

"Porţile trebuie ancorate într-un mod sigur de pământ. Porţile 

portabile se vor utiliza doar dacă întrunesc această cerinţă ." 

  

Deci, de fiecare dată când veţi mai oficia într-un meci; 

  

Gândiţi-vă la Treimea Porţii. 

Gândiţi-vă la cum v-aţi simţi dacă ar fir vorba despre fiul 

dumneavoastră. 

Gândiţi-vă să testaţi efectiv barele porţii, în loc să le ignoraţi. 

  

Nu compromiteţi niciodată siguranţa jucătorilor în ceea ce priveşte 

structura porţilor. 

Nu permiteţi sub nicio formă reparaţii nesatisfăcătoare în jocul dvs., 

sau în jocul oricui altcuiva. 

Nu vă puneţi niciodată în această poziţie. 

  

Treimea porţii  

  

"În numele tatălui, al fiului, şi al stâlpului porţii."  

  

S-ar putea să vă facă să râdeţi sau ar putea să salveze o viaţă. Ţineţi 

minte. Întotdeauna. 

 

 

Sfaturi legate de interviu. 

  

Felicitări – tocmai aţi fost ales în vederea unui interviu de promovare, în 

urma recunoaşterii performanţei dvs. practice excelente. Ce-a fost mai 

greu a trecut, acum este timpul să vă pregătiţi pentru interviu. 

  



S-ar putea să vă simţiţi emoţionat înaintea interviului. Acestea nu sunt 

nici uşoare, nici naturale, şi aţi putea întâlni oameni necunoscuţi  în 

împrejurări nefamiliar, pentru a vă vinde abilităţile în ceea ce ar putea fi 

o situaţie competitivă. Totuşi, cu o bună pregătire şi practică este posibil 

să vă descurcaţi bine şi vă puneţi în valoare abilităţile şi experienţa. 

Amintiţi-vă că Juriul vrea ca dvs. să vă treceţi cu succes  de interviu. 

  

Citate:  

  

„Interviurile pot fi câştigate sau pierdute în primele momente ale 

întâlnirii. Nu doar cuvintele contează, ci şi încrederea în sine, interesul 

şi entuziasmul.” 

  

„Singurul de care trebuie să vă temeţi este teama însăşi‟ 

  

„Orice intervievator vă va spune că cel mai frecvent motiv pentru care 

oamenii dau greş în interviuri este faptul că nu s-au pregătit suficient.‟  

  

 

Pregătire: 

  

Aţi depăşit primul obstacol, aţi fost selectat pentru interviu – aceasta 

este şansa dvs. de a convinge Juriul că sunteţi pregătit pentru promovare. 

Câteva lucruri de care să ţineţi seama sunt: 

  

Organizare: 

  

În mod normal, veţi avea câteva zile înainte de interviu pentru a vă 

organiza. Valorificaţi acest timp în mod profitabil, informându-vă şi 

pregătindu-vă. Acest lucru vă va ajuta să reduceţi stresul şi va preveni 

blocajele din timpul interviului. Un arbitru care arată şi se comportă  ca 

un arbitru are mai multe şanse să impresioneze juriul, cu o atitudine 

profesionistă şi pozitivă. Interviurile pot fi o experienţă deosebit de 

stresantă, însă juriul se aşteaptă la o doză mare de stres din partea 

candidaţilor şi vor fi toleranţi la aceasta. 

  

Asiguraţi-vă că ştiţi: 

  

În ce clădire şi în ce sală are loc  interviul. 

  

Unde puteţi parca, sau locaţia celei mai apropriate staţie 

  

Cum veţi ajunge acolo şi cât va dura călătoria 



  

Ora şi durata exactă a interviului  

  

Pregătiţi-vă: 

  

Prima impresie contează. Nu trebuie să purtaţi haine noi sau scumpe, 

însă sfatul meu ar fi să purtaţi un costum închis la culoare, o cămaşă albă 

apretată şi o cravată neutră. 

  

În nici un caz nu purtaţi blazere sau insigne 

  

Evitaţi orice obiect de îmbrăcăminte prea  strâmt  

  

(În cazul femeilor) Alegeţi o rochie sau fustă care să nu fie mai scurtă de 

cinci centimetri deasupra genunchiului  

  

Cămaşă/Bluză albă (cumpăraţi una nouă dacă este necesar) 

  

Cravată neutră (nu una comică) 

  

Asiguraţi-vă că aveţi timp să vă lustruiţi pantofii. Ţinuta îngrijită arată 

că aţi făcut unele eforturi – este ca o a doua natură. Faptul că arătaţi bine 

vă va face să vă simţiţi bine, iar acest lucru vă va spori încrederea în 

sine. 

  

Informaţii: 

  

Ar fi înţelept să pregătiţi cu grijă şi să repetaţi: 

  

O versiune în 60 de secunde a carierei dvs. 

  

Motivele pentru care ar trebui să fiţi acceptat în locul altor candidaţi (ce 

aveţi de oferit?). 

  

Contactaţi unul sau doi arbitri care au reuşit să obţină promovarea în 

anul precedent şi întrebaţi-i ce fel de întrebări li s-au adresat în timpul 

interviurilor 

  

Întrebările relevante pe care aţi vrea să le adresaţi juriului . Se consideră 

o lipsă de interes din partea candidaţilor atunci când aceştia răspund Nu 

atunci când sunt întrebaţi dacă au întrebări . 

  

INTERVIUL:                                



  

Nu ajungeţi târziu la interviu, cu vreo 20 minute mai devreme este 

acceptabil pentru juriu şi pentru dumneavoastră pentru a vă calma 

emoţiile. Nu intraţi la interviu gândindu-vă la Mersul trenurilor sau la 

contorul din parcare (încă 20 min), nu vă îngrijoraţi. 

 

  

Încercaţi să vă relaxaţi şi să comportaţi în mod natural . Respiraţi încet şi 

profund înainte de a intra.  

  

Ascultaţi cu atenţie întrebările – nu vă agăţaţi de un singur cuvânt, 

presupunând că ştiţi ce aşteaptă  juriul. Amintiţi-vă să răspundeţi la 

întrebarea care vă este adresată, vi se aminteşte că vor exista, de obicei, 

indicii în întrebare.  

  

Dacă credeţi că întrebarea v-a mai fost adresată o dată, atunci probabil 

că nu aţi răspuns corect.  

  

Este foarte important să daţi exemple specifice – fără palavre inutile.  

  

Nu vă temeţi să vă recunoaşteţi greşelile, dar  asiguraţi-vă că puteţi arăta 

că aţi învăţat din experienţă sau că aţi reuşit să întoarceţi lucrurile în 

avantajul dvs.  

  

Nu vă temeţi de tăcere. Uneori veţi avea nevoie de câteva secunde pentru 

a vă gândi răspunsurile înainte de a da replica.  

  

În fine, amintiţi-vă că acesta nu este momentul potrivit pentru a fi 

modest – trebuie să vă vindeţi şi să vă evidenţiaţi  realizările.  

  

Utilizaţi interviul pentru a vă VINDE, nu exageraţi, ci asiguraţi-vă că 

juriul este conştient de abilităţile şi entuziasmul dvs.; mai presus de 

toate fiţi natural. 

  

Atunci când intraţi, zâmbiţi şi strângeţi mâinile membrilor juriului  cu 

încredere – aşteptaţi să vi se spună să vă aşezaţi  înainte de a vă asuma o 

poziţie confortabilă, fără a vă încovoia înainte.  

  

Ţineţi mâinile încrucişate pe genunchi  şi nu bateţi din degete sau din 

picioare, nici nu staţi cu braţele încrucişate . Nu vă temeţi să vă folosiţi 

de mâini pentru a scoate în evidenţă anumite idei, dar nu fiţi dirijor.   

  



Nu fiţi zgomotos şi nu râdeţi nervos  – păstraţi o atitudine calmă, demnă, 

nu e momentul pentru umor/glume. Zâmbiţi, arătaţi interesat şi menţineţi 

contactul ocular cu toţi membrii juriului, nu doar cu cel care vă 

adresează întrebările (80/20%).  

  

Nu fiţi „preşul de la uşă‟, dar nici nu încercaţi să dominaţi .  

  

Fiţi prietenos dar nu familiar.  

  

Vorbire – evitaţi răspunsurile de tip da sau nu,în general pe cele dintr-un 

singur cuvânt. Urmăriţi limbajul corpului intervievatorului, acesta vă 

poate spune dacă trebuie să detaliaţi sau să tăceţi .  

  

Pregătiţi-vă să vă expuneţi părerea – va fi nevoie de ea.  

  

Atunci când vi se adresează întrebări , asiguraţi-vă că răspundeţi la ele.  

  

Daţi cât se poate de multe informaţii relevante pentru fiecare întrebare – 

însă nu fiţi excesiv, sau prea superficial.  

  

Fiţi sincer. Minciunile şi exagerările vor ieşi la lumină, în cele din urmă . 

Totuşi, nu fiţi chiar atât de sincer încât să  pierdeţi postul.  

  

Dacă nu sunteţi întrebat despre ceva care pare relevant şi important 

pentru dvs., asiguraţi-vă că veţi găsi ocazia pentru a spune ceea ce doriţi 

să spuneţi.  

  

Şi dacă vi se pune o întrebare la care  nu puteţi răspunde? Acest lucru nu 

ar trebui să se întâmple; încrederea şi cercetarea dvs. ar trebui să  asigure 

că acest lucru nu se va întâmpla . Îndoiala vă poate cauza probleme, fiţi 

pozitiv, pe teren dvs. luaţi deciziile – lăsaţi juriul să ia o decizie.  

În cele din urmă 

  

Arătaţi un fel de entuziasm sau emoţie; dacă chiar vă doriţi să fiţi 

selectat, prea mulţi candidaţi vor ieşi spunând acelaşi lucru „vă 

mulţumesc pentru că m-aţi luat în considerare – abia aştept să aud veşti 

de la dvs.”. Probabil că juriul a mai auzit asta de câteva ori.  

  

De ce să nu spuneţi: 

  

„Promovarea reprezintă o provocare pe care am aşteptat-o, dacă îmi 

oferiţi această ocazie, veţi avea angajamentul meu total şi entuziast‟ 

  



Totuşi, alegeţi-vă propriile cuvinte. Cu alte cuvinte, cereţi promovarea – 

o tehnică extraordinară pe care foarte puţin o folosesc. Majoritatea se 

grăbesc să plece şi să scape cu un minim de cuvinte, un limbaj corpului 

inadecvat, lăsând o IMPRESIE PROASTĂ. 

  

După interviu: 

  

După ce s-a terminat, gândiţi-vă o vreme la comportarea dvs. din timpul 

interviului – ce a fost bine/nu atât de bine. 

  

Dacă nu aţi reuşit, ţineţi minte comentariile juriului şi gândiţi-vă cum aţi 

putea să vă descurcaţi mai bine data viitoare .  

Puteţi de asemenea să discutaţi  performanţa dvs. cu Preşedintele juriului, 

însă fiţi prompt, deoarece nu vă puteţi aştepta ca intervievatorii să-şi  

amintească performanţa dvs. la câteva săptămâni după aceea.  

  

Posibile arii de discuţie: 

  

Angajament 
  

Aici veţi fi întrebat despre disponibilitatea dvs. 

  

Amintiţi-vă că Juriul va şti, probabil, câte meciuri aţi refuzat în ultimele 

sezoane. Nu încercaţi să găsiţi scuze - este mai bine să spuneţi că aţi 

discutat situaţia cu Familia/Angajatorul dvs. şi că nu vor mai fi probleme 

pe viitor. Aceasta arată că v-aţi gândit la problemă şi că vă angajaţi să 

avansaţi în cariera de Arbitraj. Ce puteţi să ne spuneţi despre 

disponibilitatea pentru meciurile de după-amiază din timpul săptămânii? 

– Nu vedeţi problema, firma/angajatorii dvs. cunosc noile dvs. 

angajamente şi sunt foarte deschişi . 

  

Comunicare 

  

Aici vi se vor adresa întrebări despre comunicarea dvs. 

  

Amintiţi-vă că Juriul va cunoaşte, probabil, detaliile meciurilor pe 

carele-aţi refuzat, pentru care nu aţi închis datele, dacă v-aţi ocupat de 

Corespondenţă în mod corect şi în limita de timp prestabilită. Ei vor şti 

şi cât de mult durează să răspundeţi la corespondenţă. Din nou, nu găsiţi 

scuze, fiţi sincer şi spuneţi că aţi învăţat din experienţă şi oferiţi un 

exemplu al modului în care intenţionaţi să vă îmbunătăţiţi  performanţa. 

  



Ce faceţi dacă vi se strică maşina la 10 minute după ce aţi pornit? Când 

îl contactaţi pe Arbitru/Asistent înaintea jocului, ce informaţii 

schimbaţi? 

  

Cunoaşterea Legilor Jocului 

  

Aici vi se vor pune întrebări care vor verifica înţelegerea Legilor 

Jocului. 

  

Membrii Juriului vor cunoaşte Legile Jocului pe dinafară. Aveţi grijă să 

nu pălăvrăgiţi inutil - Citiţi LOAF înainte de interviu. Se poate să vi se 

ceară părerea cu privire la o anumită Lege - fiţi sincer – dacă aveţi o 

opinie puternică faţă de una din Legi – exprimaţi acea opinie, dar 

pregătiţi-vă să veniţi în sprijinul acelei opinii cu un motiv şi, eventual, 

cu o alternativă bine gândită. 

  

Puteţi fi întrebat cum v-aţi comporta într-o anumită situaţie - aceasta are 

scopul de a verifica dacă înţelegeţi  Legea. Asiguraţi-vă că daţi un 

răspuns complet, nu spuneţi doar, de ex. „Aş acorda o lovitură liberă 

indirectă" – spuneţi de ce – aţi lua în considerare luarea unei decizii 

suplimentare, şi dacă da, de ce? De ex. Ce înţelegeţi prin „Simulare" –nu 

este suficient să spuneţi că este o cădere intenţionată în scopul obţinerii 

unei lovituri libere. Explicaţi ce înţelegeţi prin Lege, cum v-aţi ocupa de 

situaţia respectivă. Ce aţi face dacă un jucător este eliminat de pe teren,  

îşi schimbă tricoul şi revine în Zona Tehnică? Aţi observa? Aţi anunţat 

Asistentul/cel de-al 4-lea Oficial? 

  

Regulile Competiţiei 

  

Aici se va examina cunoştinţele legate de regulile Competiţiei. 

  

Ştiţi ce se cere la următorul Nivel? 

  

Care sunt intervalele de raportare? 

  

Există reguli speciale privind Siguranţa etc.? 

  

Trebuie să stabiliţi legături cu Ofiţerii de  Siguranţă/Securitate etc.? Dacă 

da, când?. Ce speraţi să obţineţi dacă vorbiţi cu ei? 

  

Ce întrebări credeţi că trebuie ridicate pentru a asigura  Siguranţa 

dvs./jucătorilor?  



Ce trebuie să includeţi în procesul verbal dinaintea meciului? Se cere 

vreo pregătire suplimentară pentru meciuri? Dacă da, în ce credeţi că 

trebuie să constea ? Ce fel de lucruri ar trebui raportate Competiţiei - 

când, şi cum 

  

Unde ajung rapoartele disciplinare? 

  

În cazul unui Arbitru Asistent – ce aţi face dacă Arbitrul v-ar cere să 

faceţi ceva despre care ştiţi că este Contrar Legii?  

  

Cum aţi aborda această situaţi, în calitate de arbitru? Ce măsuri aţi lua? 

  

Citiţi întreaga corespondenţă legată de regulile Competiţiei? 

  

Aţi frecventat vreun seminar de pregătire/perfecţionare? Ce aţi învăţat? 

V-a ajutat acesta la controlul asupra meciului? 

  

Condiţie fizică 

  

Aici veţi fi întrebat despre modul în care vă menţineţi Condiţia fizică 

  

Ştiţi ce se cere din partea Competiţiei? 

  

Cum vă pregătiţi pentru a) meci b) testele de condiţie fizică etc.? 

  

Cum vă controlaţi regimul alimentar? Ce părere aveţi despre testele de 

condiţie fizică? Aveţi un plan de antrenament? 

  

Cunoaşterea şi Opiniile despre Oficialii de rang înalt – Planificare, 

Pregătire 

  

Pe care din Arbitrii de rang înalt îi cunoaşteţi? Care este părerea dvs. 

despre performanţa lor? 

  

Care consideraţi că sunt punctele lor forte/slabe? 

  

Cum credeţi că se pregătesc ei pentru meciuri? 

  

Credeţi că elaborează o Strategie de meci? 

  

Ce ştiţi despre strategiile folosite? 

  



Aţi auzit despre arbitrajul de 10 minute? Ce credeţi că înseamnă acesta? 

Ce părere aveţi despre acest tip de Arbitraj? Ce credeţi despre oricare 

altă metodă folosită de Arbitrii de rang înalt? 

  

Care credeţi că sunt principalele calităţi pe care le au Arbitrii de rang 

înalt? 

  

Iniţiativele FA 

  

Aş fi extrem de surprins dacă juriul v-ar pune întrebări legate de 

Iniţiativele FA, totuşi, există această posibilitate şi ar trebui să le 

cunoaşteţi. Pregătirea Avansată (Pregătirea În Serviciu), Numirea 

Managerilor Regional – ştiţi cine este Managerul dvs. Regional? 

  

Ce părere aveţi despre introducerea Managerilor Regionali? Le înţelegeţi 

rolul? 

  

FAMOA - ce ştiţi despre aceasta? Credeţi că este o idee bună? 

  

Introducerea Schemelor de Mentorat. Aveţi un Mentor? V-a ajutat? Dacă 

da, în ce fel? 

  

Schimbări aduse sistemului  Ligii Contributoare. 

  

Schimbări aduse sistemului Ligii Panel 

  

Egalitatea de Oportunităţi pentru toţi. 

  

Rezumat 

 

Notele de mai sus sunt un exemplu a ariilor despre care vi se pot pune 

întrebări. Ele sunt menite a fi un ghid, însă nu o listă exhaustivă a ariilor 

din care vi se pot pune întrebări. Se poate foarte bine să vă confruntaţi 

cu întrebări legate de alte arii! 

  

Amintiţi-vă că Juriul ar trebui să cunoască deja că abilitatea dvs. pe 

teren. Ceea ce caută ei este un oficial sigur pe sine, bine pregătit, 

organizat care să poată aborda orice problemă într-un mod calm şi sigur. 

Ei vor dori să fiţi proactiv şi capabil de a vă fundamenta 

deciziile/răspunsurile cu motive bine gândite . 

  

Mult succes tuturor......................      

 



 

 

 

Scara învăţării 
   

Scara învăţării descrie paşii care trebuie urmaţi la însuşirea 

abilităţilor de arbitrare. Ea se poate aplica, practic, tuturor 

scenariilor de învăţare. Este foarte important să se înţeleagă că nu 

există perfecţiune. Un arbitru care este mulţumit crezând că ştie tot 

se află într-un mare pericol de a se complăcea,  şi va trece pe pilotul 

automat; aşa este natura uman. Sfaturi pentru arbitrii Nr. 5 vă va 

spune ce trebuie să faceţi pentru a împiedica această situaţie, şi de 

ce. 

  

S-a întâmplat vreodată să mergeţi cu maşina, şi apoi să nu vă mai 

amintiţi nimic din această călătorie? Semaforul era oprit pe culoarea 

roşie? Era cineva pe trecerea de pietoni? Mai erau alte maşini care se 

apropiau de sensul giratoriu?  

  

Nu vă faceţi griji; este normal. Ca un şofer competent ce sunteţi,  

mintea dvs. intră într-o stare numită „Competenţă Inconştientă”.  Cu 

alte cuvinte, aţi făcut tot ce trebuia să faceţi dar nu vă puteţi aminti 

ce aţi făcut. Semafoarele erau pe culoarea verde (dacă ar fi fost pe 

roşu, v-aţi fi oprit). Nu erau pietoni pe trecere, şi nu erau maşini care 

se apropiau de sensul giratoriu în acelaşi timp ca şi dvs.  

 

S-a întâmplat vreodată să mergeţi cu maşina, şi apoi să nu vă mai 

amintiţi nimic din această călătorie? 

 

„Scara învăţării” are patru trepte, sau etape:  

  

Etapa 1: Incompetenţa Inconştientă:(Nu ştim ce nu ştim). 

  

Un nou arbitru care învaţă Legile Jocului în sala de clasă, nu poate 

oficia în cadrul unui joc deoarece nu cunoaşte Legile (este 

incompetent) şi nu cunoaşte cerinţele (este inconştient de ceea ce se 

cere). 

  

Etapa 2: Incompetenţa Conştientă: (Când ne dăm seama că trebuie 

să învăţăm ceva). 

  

Atunci când noul arbitru îşi începe primele meciuri, cunoştinţa sa se 

extinde, şi trece la un nou nivel, cel al Incompetenţei Conştiente. El 



este vag conştient de ceea ce  trebuie să facă, în ceea ce priveşte 

Legile, şi ştie că are opţiunea de a face ceva (este conştient); însă 

lipsa sa de experienţă înseamnă că încă nu ştie prea bine cum să 

aplice Legile (este incompetent).  

  

Etapa 3: Competenţa Conştientă: 
(Aceasta are loc atunci când învăţăm cum să stăpânim o deprindere 

şi trebuie încă să concentrăm tot timpul asupra ei). 

  

După aproximativ un an, arbitrul este conştient de limitările lui. El 

nu este încă fluent; şi trebuie încă se concentreze din greu pentru a 

lua deciziile corecte (conştient). 

El realiză că are nevoie de a se perfecţiona, şi se străduieşte să 

devină mai priceput (competent). El va trebui să-şi re-evalueze 

performanţele în mod constant, şi să înveţe cât de mult, în mod  

continuu.  

  

Etapa 4: Competenţa Conştientă: (A face aceste lucruri fără a ne 

gândi la ele). 

  

În sfârşit, după mulţi ani de învăţare şi practică, şi după oficierea în 

cât de multe jocuri, arbitrajul devine ca o a doua natură (inconştient), 

iar un arbitru nu mai trebuie să se concentreze prea tare pe ceea ce 

face (competent). El a ajuns la cel mai înalt nivel, cel al Competenţei 

Inconştiente. 

  

Ei bine, aţi putea să vă întrebaţi, ce legătură au toate acestea cu 

arbitrajul? 

  

Gândiţi-vă din nou la analogia cu şoferul de la începutul acestui sfat . 

Dacă nu vă puteţi aminti ce aţi făcut în timpul unui meci , atunci 

înseamnă că aţi trecut pe pilotul  automat. Şi în aceste situaţii sunteţi 

cel mai vulnerabil ca arbitru. Nu vă faceţi griji; este natural ca o 

persoană competentă să cadă în această capcană.   

  

Întrebare: Deci, cum poate un arbitru competent şi sigur pe sine să 

împiedice acest lucru? 

Răspuns 1: Apreciind modul în care „Scara învăţării” i se aplică lui, 

şi modul în care îi va afecta performanţa.  

Răspuns 2: Fluctuând mereu între Etapa 3: Competenţa Conştientă şi 

Etapa 4: Competenţa Inconştientă: 

  

„Scara învăţării” (începe cu Etapa 1). 



Etapa 4: Competenţa Inconştientă: 

FLUCTUAŢI ÎNTRE ETAPA 3 ŞI 4 
Etapa 3: Competenţă Conştientă: 

Etapa 2: Incompetenţă Conştientă: 

Etapa 1: Incompetenţă Inconştientă: 

  

Întrebare: Dar cum FLUCTUEAZĂ un arbitru între ETAPELE 3 şi 4? 

Răspuns: Re-citind constant Legile; actualizându-şi cunoştinţele 

privind ultimele dezvoltări; discutând meciurile cu colegii; încercând 

diferite metode; ascultându-i pe evaluatorii de meci; urmărind alţi 

arbitri şi utilizând cele mai bune practici etc. şi apoi aplicându-le la 

meciul său. 

  

Pe scurt, atunci când intervine autopilotul (Competenţa 

Inconştientă), este timpul ca acesta să fie oprit manual, şi să începeţi 

să vă gândiţi la ceea ce faceţi, şi să vă puneţi întrebări cu privire la 

aceasta (Competenţa Conştientă). 

 

 

 

 

Amintiţi-vă. 

  

În primul rând, lăsaţi procentajele a ceea ce îşi amintesc oamenii de 

obicei să vă ajute să găsiţi cea mai bună metodă pentru a vă aminti 

lucrurile. 

  

95% din ceea ce îi învăţaţi pe alţii  

  

80% din experienţele directe şi personale 

  

70% din ceea ce discutaţi cu alţii   

  

50% din ceea vedeţi şi auziţi în acelaşi timp 

  

30% din ceea ce vedeţi 

  

20% din ceea ce auziţi 

  

10% din ceea ce citiţi  

  

Nu fiţi un arbitru cu cunoştinţe limitate. Fiţi un Arbitru cu 

cunoştinţe nelimitate. 



  

Descrierile de mai sus cât se poate de clare, aşa că în loc să abordaţi acel 

95% de la capătul superior al spectrului, haideţi să examinăm câteva 

moduri în care se poate extinde şi valorifica cel mai jos nivel de 10%.  

  

Cu treizeci de minute înainte fiecărui meci, citiţi un capitol din Legile 

Fotbalului Asociaţie. Atunci când oficiaţi în meciul următor, şi când 

ocazia permite acest lucru, concentraţi-vă în mod deosebit pe acea Lege, 

şi exploraţi fiecare aspect al acelei Legi ca şi cum ar fi singura Lege. 

După meci, alcătuiţi o listă cu toate problemele, şi modurile în care le-

aţi abordat. Căutaţi soluţii, şi adăugaţi-le la listă. Pe măsură ce lista 

creşte, citiţi-o şi pe înaintea fiecărui meci.  

Pe măsură ce trece timpul, eliminaţi de pe listă acele puncte de învăţare 

care vi s-au fixat în creier. O dată cu creşterea listei, începeţi să adăugaţi 

tehnici neincluse în legi şi sfaturi care să acopere dirijarea jucătorilor pe 

teren, relaţiile cu managerii clubului, condiţia fizică, poziţionarea etc. 

  

În sfârşit, pentru a vă creşte şansele la o promovare, haideţi să ne uităm 

la capătul spectrului „Amintiţi-vă”. Oamenii îşi amintesc „95% din ce i-

au învăţat pe alţii”.  

  

Este clar că a deveni un Instructor de Arbitri, un Evaluator de 

Arbitri sau un Mentor de Arbitri va creşte şi îmbunătăţi enorm 

performanţa dvs. ca Arbitru.  

  

Nu fiţi un arbitru cu cunoştinţe limitate.  

Fiţi un Arbitru cu cunoştinţe nelimitate. 

 

 

Poziţii perceptuale. 

  

"Gândiţi-vă la incidentul penibil prin ochii şi urechile celorlalţi; şi 

veţi găsi curând metode mai bune de a vă descurca în împrejurări 

similare. Etapele sunt uşoare." 

  

Aţi avut vreodată de-a face cu un jucător dificil, şi v-aţi întrebat cum aţi 

fi putut proceda mai bine? Acest sfat vă va ajuta să priviţi un  incident 

din puncte de vedere diferite. Acesta ar trebui să vă ajute să găsiţi unele 

modalităţi de a rezolva situaţii similare viitoare într-un mod mult mai 

bun. 

  

Gândiţi-vă în considerare o singură situaţie dificilă în care v-aţi aflat 

recent, privind-o din trei perspective diferite:  



  

(1) A dvs. (Arbitrul).  

(2) A jucătorului.  

(3) A unui observator (poate un Evaluator, antrenor sau spectator). 

  

Acestea se numesc Poziţii Perceptuale. Atunci când examinaţi poziţiile 

perceptuale, veţi începe să dezvoltaţi o abilitate de a trăi interacţiunea 

într-un nou fel.  

Veţi învăţa să vedeţi şi să auziţi, şi să simţiţi relaţia prin ochii şi urechile 

şi emoţiile jucătorului. Veţi dezvolta, de asemenea, abilitatea de a 

explora relaţia prin ochii şi urechile unui observator neutru (o muscă pe 

perete, o cameră video ascunsă, un spectator etc.). 

  

Atunci când adăugaţi aceste noi dimensiuni auto-evaluării dvs. prezente, 

veţi învăţa noi moduri de a vă comporta care vă vor îmbogăţi şi 

îmbunătăţi relaţia cu fiecare dintre jucători . Acest lucru îl veţi face 

punându-vă în locul lor, şi întrebându-vă cum v-aţi fi simţit în aceeaşi  

situaţie comportamentală? 

  

Dezvoltarea Poziţiilor Perceptuale:  

  

Etapa 1 din 6: Istoria: 

  
Pe măsură ce vă gândiţi la o  situaţie dificilă, veţi începe să vă amintiţi 

alte dăţi când lucrurile nu au fost aşa cum v-aţi fi dorit. Reflectând la 

acestea, veţi începe să vă amintiţi  interacţiunea (istoria) cu mai multe 

detalii. 

  

Etapa 2 din 6: Prin proprii ochi: 

  

În primul rând, vedeţi experienţa prin proprii dvs. ochi, devenind 

conştient de problemele pe care vi le-a cauzat jucătorul. Auziţi 

experienţa prin propriile urechi, ascultând ceea ce spune jucătorul , ceea 

ce spuneţi dvs. cu voce tare, şi ceea ce vă spuneaţi în gând în acel 

moment. Retrăiţi ce înseamnă să fiţi în preajma acestui jucător , ce vă 

inspiră jucătorul, comportamentul dvs., precum şi  stinghereala 

interacţiunii. Apoi opriţi interacţiunea şi observaţi ce aţi învăţat despre 

propria persoană. Astfel, puteţi percepe moduri mai bune de a face faţă 

situaţiei, precum; controlarea (sau ascunderea) emoţiilor; o mai bună 

poziţionare; modalităţi de a fi mai puternic sau mai politicos, şi de da 

instrucţiuni mai clare pentru cel ce ascultă etc. 

  

Etapa 3 din 6: Prin ochii jucătorului: 

  

  

 



  

Vedeţi experienţa prin ochii jucătorului, conştientizând felul în care 

acesta vă percepe. Auziţi experienţa prin urechile jucătorului, ascultând 

ceea ce spuneţi. Simţiţi ce înseamnă să fiţi acel jucător, cum vă percepeţi 

pe dvs. din acea perspectivă. Apoi opriţi interacţiunea şi observaţi ce aţi 

învăţat despre propria persoană şi despre jucător . Astfel, vă puteţi 

imagina ce a gândit jucătorul despre dvs., în timp ce interacţionaţi cu el . 

Ar fi decurs mai bine dacă aţi fi fost mai calm; sau dacă aţi fi folosit alte 

cuvinte; sau poate dacă aţi făcut uz de mai multă  autoritate; sau dacă aţi 

fi fost mai prietenos sau mai politicos etc.? Chiar trebuia să îl faceţi să 

se simtă prost? Acestea sunt întrebările văzute din perspectiva 

jucătorului. Data viitoare când are loc acest incident, ar trebui să puteţi 

să vă temperaţi abordarea astfel încât să eliminaţi acele lucruri care au 

mers prost prima oară.  

  

Etapa 4 din 6: Prin ochii unui observator: 

  

Vedeţi experienţa prin ochii unui observator care ar putea fi neutru. 

Ascultaţi cum Arbitrul şi jucătorul vorbesc unul cu celălalt. 

Conştientizaţi felul în care au interacţionat într-un moment anterior din 

timpul meciului şi observaţi orice tipare sau repetiţii. Apoi opriţi 

interacţiunea şi percepeţi ce aţi învăţat despre propria persoană 

(Arbitrul) şi despre jucător. A existat o ciocnire între două caractere 

puternice? Cine a deţinut controlul asupra  situaţie? Incidentul a fost 

rezolvat într-un mod satisfăcător? Cum au fost controlate sentimentele 

de furie? etc. 

  

Etapa 5 din 6: Utilizarea noilor percepţii în scopul îmbunătăţirii: 

  

Până în acest moment, veţi fi adunat multe informaţii suplimentare de la 

propria persoană (Arbitru), de la jucător, şi de la observator. Reflectând 

asupra acestor informaţii, gândiţi-vă la ceea ce aţi putea să spuneţi sau 

să faceţi în mod diferit pentru a vă îmbunătăţi interacţiunea şi valorile, 

permiţându-vă să duceţi această interfaţă la un nivel diferit, cu mai mult 

succes. Aceasta ar putea fi o schimbare foarte mică, sau una 

semnificativă, în ceea ce priveşte controlul asupra incidentelor viitoare. 

S-ar putea ca doar un aspect, sau mai multe să trebuie dezvoltate. Unele 

din lucrurile care trebuie luate în considerare ar putea fi o nouă postură 

sau gesturi mai prietenoase, deplasare înspre sau dinspre jucător, 

deplasarea astfel încât să fiţi alături acesta sau în faţa lui , schimbarea 

privirii, cuvinte diferite sau un nou ton al vocii, sau pur şi simplu faptul 

de a-l percepe diferit pe jucător sau pe propria persoana. 

  



Etapa 6 din 6: Testarea teoriei: 

  

Acum imaginaţi-vă următoarea dată când vă veţi afla într-o situaţie 

similară cu acest jucător, doar că acum aveţi câteva tipuri noi de 

comportament pe care să le încercaţi. Pe măsură ce încercaţi aceste noi 

posibilităţi în mintea dvs., observaţi cum îşi schimbă jucătorul 

comportamentul. Şi începeţi să realizaţi că puteţi utiliza aceste noi 

comportamente atunci când doriţi, cu acest jucător, sau cu alţi jucători 

din meciurile viitoare. 

  

Data viitoare când veţi avea probleme cu incident deosebit de 

stânjenitor, analizaţi-l, dezvoltând poziţiile perceptuale. Nu acceptaţi ca 

în următorul incident să vă comportaţi exact în acelaşi fel. Gândiţi-vă la 

incident prin ochii şi urechile altora; şi veţi găsi curând moduri mai bune 

de a fi stăpân pe situaţii similare. Etapele sunt simple: 

  

Etapa 1: Istoria: 

Etapa 2: Prin proprii ochi: 

Etapa 3: Prin ochii jucătorului: 

Etapa 4: Prin ochii unui observator: 

Etapa 5: Utilizarea noilor percepţii în scopul îmbunătăţirii: 

Etapa 6: Testarea teoriei: 
 

 

 

Calea spre rezultat 

  

"De ce a reacţionat jucătorul aşa cum a  făcut-o? Acesta este genul de 

lucruri la care să vă gândiţi." 

  

Atunci când interacţionăm cu jucătorii în timpul momentelor 

conflictuale, sau atunci când îi disciplinăm, ne grăbim adesea să 

îndeplinim direct „sarcina”, ceea ce duce deseori la eşec, sau control 

slab al situaţiei. Acest lucru va afecta calea către rezultatul pe care doriţi 

să îl obţineţi. Dacă veţi respecta paşii de mai jos, în loc să vă grăbiţi fără 

să gândiţi, vă veţi îmbunătăţi abilităţile şi veţi avea o structură pentru 

rezultatul pe care doriţi să îl obţineţi . 

  

Pasul 1: Starea emoţională:  

  

În primul rând, trebuie să vă conştientizaţi  starea emoţională - sunteţi 

într-o stare care va favoriza interacţiunile? Dacă sunteţi tensionat şi 

nervos, va fi greu să îi inspiraţi încredere jucătorului de care vă ocupaţi. 



Verificaţi-vă propria stare înainte de a-l aborda pe jucător. Primul pas 

este, deci, a încerca să vă calmaţi. Odată ce aţi reuşit, puteţi să treceţi la 

Pasul 2 cu încredere. 

  

Pasul 2: Construirea unui raport:  

  

Apoi; construiţi şi menţineţi un raport cu jucătorul. Puteţi faceţi acest 

lucru calmându-l, întrebându-l dacă se simte bine, ascultându-l, dându-i 

câteva secunde să-şi verse năduful, zâmbind, şi izolându-l de ceilalţi 

jucători etc.  

  

Pasul 3: Colectarea de informaţii:  

  

După ce aţi stabilit un raport, veţi putea să colectaţi informaţii de o mai 

bună calitate care să vă permită să luaţi o decizie privind cel mai bun 

mod de a vă ocupa de acest jucător. Puteţi face acest lucru hotărând care 

Lege a fost încălcată, şi sancţiunea corespunzătoare; extrăgând 

informaţii de la jucător, punându-i întrebări (de exemplu, „ce ţi-a spus 

oponentul ca să reacţionezi astfel?") şi gândindu-vă la circumstanţele 

care au dus la acest incident, adică de ce a reacţionat jucătorul aşa cum a 

făcut-o? Acesta este genul de lucruri la care să vă gândiţi   (cel puţin o 

dată) înainte de a lua o decizie.  

  

Pasul 4: Obiectiv (sau rezultat):  

  

Odată ce v-aţi rezolvat starea emoţională, aţi creat un raport cu 

jucătorul, şi aţi colectat toate informaţiile de care aveţi nevoie, ar trebui 

să puteţi ajunge la o concluzie corespunzătoare. De exemplu, acordaţi un 

avertisment public, sau un cartonaş roşu etc. 

 

 

Aspectul important al celor 4 paşi de mai sus este să apreciaţi că există o 

„Cale spre rezultat” structurată pe care să o urmaţi, înainte de a obţine 

vreun rezultat.   

  

Dacă nu realizaţi nicio mişcare spre un rezultat atunci când vă ocupaţi 

de un jucător (nu prea ştiţi ce hotărâre să luaţi), gândiţi-vă la stadiul la 

care aţi ajuns, apoi luaţi-o de la început. 

  

De exemplu, dacă nu ştiţi cum să sancţionaţi un jucător (nu puteţi ajunge 

la un rezultat bine determinat la Pasul 4), mergeţi înapoi şi adunaţi mai  

multe informaţii (Pasul 3). Dacă nu credeţi că l-aţi calmat pe jucător 

îndeajuns încât să stabiliţi un raport (Pasul 2), atunci îngrijiţi-vă de 



propria stare emoţională (Pasul 1). Cu cânt sunteţi mai calm, cu atât va fi 

mai calm jucătorul.  Odată ce aţi făcut acest lucru, puteţi să urcaţi din 

nou „Calea spre rezultat” şi spre Pasul final 4. 

  

„Calea spre rezultat” este uşor de parcurs! 

  

Pasul 1 Starea emoţională: 

Pasul 2 Raport:   

Pasul 3 Colectarea de informaţii: 

Pasul 4 Rezultat: 
 

 

Acordaţi-vă o notă din 10. 

  

Nu este uşor să învăţaţi şi să controlaţi arta de a afişa un limbaj al 

corpului calm în timp ce încercaţi să rezolvaţi problemele. Ideea 

următoare constituie o metodă uşoară de auto-evaluare care îi poate ajuta 

pe Arbitri să înveţe cum să rămână calmi în situaţii dificile.  

  

Note de la 0 la 10. 

  

În timpul unui joc, atunci când survine un incident serios (şi acest lucru 

se întâmplă aproape întotdeauna) – pe măsură ce vă apropiaţi de locul 

incidentului, pregătit să vă ocupaţi de el , şi înainte de a face orice 

altceva – spuneţi-vă (în gând): 

  

„Să văd cât pot să fiu  de calm cât mă ocup de acest incident." 

  

După ce v-aţi ocupat de incident, acordaţi-vă o notă de la 0 la 10, fie: 

  

„Nu, m-am grăbit prea tare, m-am făcut de râs şi le-am arătat jucătorilor 

că eram nesigur pe ceea ce făceam - nota =3". 

  

fie: 

  

„Am abordat jucătorii într-un mod calm, nu m-am grăbit, i-am izolat pe 

jucători, m-am ocupat de ei într-un mod politicos, m-am asigurat că toţi 

ştiau (odată ce am fluierat) că jocul nu va continua până ce nu voi fi dat 

semnalul, şi am revenit calm în poziţia de reîncepere etc. etc. nota = 9" 

  

Faceţi aceasta pe tot parcursul meciurilor următoare şi apoi calculaţi 

media la finalul fiecărui meci. 

  



De exemplu: Media generală a acestui meci = 6 

  

Nu va trebui să faceţi acest lucru decât preţ de câteva meciuri şi veţi găsi 

că veţi reacţiona automat la conflicte într-un mod mult mai calm.  Odată 

ce aţi perfecţionat această tehnică (astfel încât rezolvarea conflictelor să 

devină în mod automat mai puţin stresantă), nu va mai trebui să recurgeţi 

la această metodă în jocurile viitoare decât atunci când veţi avea de-a 

face cu un „incident foarte grav”, exercitând o presiune suplimentară 

asupra nervilor!. 

  

Funcţionează. Este uşor – şi vă va ajuta să fiţi un Arbitru mult mai sigur 

pe sine.  

  

O ultimă observaţie – trucul nu este neapărat să vă faceţi de  cât de 

nervos sunteţi, ci să vă învăţaţi să NU ARĂTAŢI ACEST LUCRU 

jucătorilor. Cu alte cuvintele, notele pe care vi le acordaţi se referă mai 

mult la felul în care vă controlaţi limbajul corpului când vă ocupaţi de 

un incident, oricât de nervos v-aţi simţi înăuntru.  

  

Oricine se poate simţi emoţionat şi nervos, este un bun reflex, deoarece 

vă ţine în priză – aşa că nu vă luptaţi cu el. 

  

Acceptaţi faptul că vă veţi simţi aşa uneori! 

 

 

 

 

Metoda S.E.R.I.O.U.S.  de a vă ocupa de incidente soldate cu 

leziuni. 

   

 

INTRODUCERE:  

  

Puterile şi îndatoririle unui Arbitru, prezentate în Legea 5, afirmă că 

Arbitrul este responsabil pentru, şi are datoria de a opri meciul, dacă, 

după părerea lui, un jucător este grav rănit, şi de a se asigura că 

acesta este îndepărtat de pe terenul de joc.  Un jucător rănit se poate 

întoarce pe terenul de joc numai dup reînceperea meciului.   

  

Arbitrul poate, de asemenea, să permită continuarea jocului până 

când mingea este în afara jocului atunci când un jucător este, după 

părerea sa, doar uşor rănit . Este datoria sa să se asigure că orice 

jucător care sângerează în urma unei leziuni părăseşte terenul de joc . 



Jucătorul se poate întoarce doar după ce a primit un  semnal din 

partea Arbitrului, care trebuie să fie mulţumit că sângerarea a fost 

oprită. 

  

Una din ariile de dezvoltare este surprinzător de deficientă în multe 

din capabilităţile Arbitrilor de fotbal; este vorba despre un proces 

standard pentru rezolvarea situaţiilor implicând leziuni pe terenul de 

joc. Invariabil, Arbitrul se îngrijeşte (cu bună credinţă), în fiecare 

situaţie, de sănătatea şi siguranţa jucătorului rănit. Însă de foarte 

multe ori, se acordă prea puţină atenţie prevenirii proactive a 

antrenorilor prea entuziaşti de la a năvăli pe terenul de joc. 

Poziţionarea judicioasă a Arbitrului (în timp ce inspectează rana) 

lipseşte, de asemenea, uneori . Arbitrul are datoria de a monitoriza 

toţi jucătorii, şi nu doar pe cel care este rănit. Un alt aspect 

îngrijorător este numărul de ocazii în care Arbitrul părăseşte locul 

unde a avut loc incidentul soldat cu rănirea jucătorului , pentru a avea 

conversaţii prietenoase cu ceilalţi jucători, în timp ce rana este 

tratată. Fără un proces fix la care să se raporteze, nu este deloc 

surprinzător faptul că, în unele ocazii, Arbitrul uită să îi ceară 

jucătorului tratat să părăsească terenul, şi aştepte un semnal pentru a 

re-intra într-un moment potrivit după ce jocul a reînceput . Sfatul 

arătat aici încurajează Arbitrii să utilizeze un proces stabilit pentru 

îngrijirea rănilor. Dacă sfatul ar putea să difere de cele utilizate în 

alte ţări, el nu este menit a fi un ghid definitive, ci o bază pentru 

îmbunătăţirea procesului utilizat atunci când survin situaţii 

implicând răni. De asemenea, este prezentată o selecţie de informaţii 

incluse în publicaţii oficiale.   

  

Contactarea antrenorilor/personalului medical înaintea începerii 

jocului: 

Înainte de lovitura de începere, Arbitrul (şi Arbitrii Asistenţi) trebuie 

să intre în contact cu antrenorii echipei (sau personalul medical) şi să 

le amintească să aştepte semnalul Arbitrului înainte de a intra pe 

teren atunci când are loc rănirea unui jucător.  Arbitrul trebuie să 

indice braţul/palma pe care o va întinde pentru a semnala chemarea 

antrenorilor/personalului medical pe teren în vederea evaluării unei 

răni. Va trebui să li se amintească antrenorilor/personalului medical 

că dacă este posibil să îndepărteze un jucător rănit de pe teren fără a 

periclita starea acestuia, tratamentul nu se va aplica pe terenul de 

joc. Însă sănătatea şi siguranţa jucătorilor trebuie să rămână pe 

primul loc. 

 
 



 

S.E.R.I.O.U.S. (un proces standard pentru tratarea rănilor pe terenul 

de joc.) 

  

Serious? (Grav?). (Prima consideraţie este de a decide dacă o 

leziune este gravă sau nu.) 

Evaluate (Evaluare). (Evaluaţi fiecare situaţie de leziune pe măsură 

ce aceasta survine. Jocul trebuie oprit?) 

Race (Alergare). (Alergaţi spre locul unde a avut loc leziunea). 

Inspect (Inspectare). (Luaţi o poziţie care să permită inspectarea 

rănii şi monitorizarea celorlalţi jucători). 

Organize (Organizare). (Asumaţi-vă controlul asupra situaţiei , 

poziţionaţi-vă şi solicitaţi asistenţă medicală dacă este nevoie). 

Usher (Escortare). (Supravegheaţi siguranţa scoaterii jucătorilor 

răniţi de pe teren).   

Start (Începere).  (Reîncepeţi jocul după ce rana a fost îngrijită).  

 
 

Grav? (Prima consideraţie este de a decide dacă o leziune este gravă 

sau nu.)  

 Atunci când survine o situaţie de rănire a jucătorilor, prima 

consideraţie pentru Arbitru - este de a decide dacă rana este 

gravă sau nu.   

 De îndată ce Arbitrul a autorizat antrenorul/personalul medical 

să intre pe teren, jucătorul rănit trebuie să părăsească terenul , 

fie că i se acordă tratament, fie că nu. Dacă jucătorul nu se 

supune, el va fi atenţionat.  

 Excepţii de la această regulă se fac doar în cazurile în care:  

o        (i) portarul este cel rănit;  

o        (ii) un portar şi un jucător de teren au intrat în 

coliziune şi necesită atenţie imediată; 

o        (iii) leziunea este una severă, de ex. înghiţirea limbii, 

comoţie, fracturarea unui picior etc. 

 

 Arbitrul trebuie să observe poziţia balonului dacă jocul trebuie 

oprit, astfel încât reînceperea jocului să fie aplicată în mod 

corect odată ce leziunea a fost tratată. Este foarte uşor să uitaţi 

tipul reînceperii, sau locaţia reînceperii atunci când vă 

concentraţi pe leziune. Arbitrul trebuie să îi instruiască pe 

Asistenţi, în raportul dinaintea meciului,  să ia notă de tipul de 

reîncepere care se impune. Aceasta îl va ajuta pe Arbitru în 

cazul în care uită!  

 Dacă se impune vreo acţiune disciplinară în urma leziunii, 



Arbitrul va organiza în primul rând tratamentul pentru 

jucătorul rănit, înaintea de a lua orice acţiune disciplinară.  

 Pot exista ocazii în care Arbitrul va trebui să îi îndepărteze pe 

jucătorii furioşi care se adună în jurul scenei incidentului. 

Acest lucru trebuie făcut în mod ferm şi cu ajutor din parte 

Arbitrilor Asistenţi dacă este nevoie. Arbitrii Asistenţi trebuie 

să fie instruiţi cu privire la rolul  lor în astfel de circumstanţe.  

 Dacă timpul necesar pentru tratarea leziunii este estimat a fi 

lung, Arbitrul îşi poate opri ceasul .  

 Arbitrii sunt instruiţi să adauge cantitatea întreaga de timp 

pierdut în timpul întârzierilor cauzate de răni  la finalul fiecărei 

perioade de joc. 

 

Dacă leziunea este gravă: 

   

De exemplu, dacă leziunea se prezintă la nivelul capului sau gâtului, 

sau implică sângerare abundentă, oase fracturate, comoţie, ligamente 

rupte, sau dificultăţi de respiraţie, Arbitrul va opri jocul şi va chema  

imediat antrenorul/personalul medical.  

 Arbitrii vor opri întotdeauna jocul imediat şi vor chema ajutor 

medical dacă se suspectează  o leziune gravă la nivelul capului. 

 Arbitrul va încerca să recunoască leziunile grave examinând 

unele semne corporale precum un corp inert, inconştient, sau 

durere evidentă, sau îngrijorare sinceră exprimată de alţi 

jucători aflaţi în apropiere. Dacă  există îndoieli cu privire la 

gravitatea unei leziuni, (în special dacă este implicat un copil), 

Arbitrul trebuie să rămână întotdeauna precaut şi să cheme 

imediat ajutor medical. 

 Sănătatea unui jucător este mult mai importantă decât un joc 

de fotbal. 
 Antrenorul/personalul medical poate fi chemat imediat, 

utilizând un fluier puternic, instrucţiuni vocale sau 

semnalizarea cu braţul/palma spre Zona Tehnică, sau spre 

vecinătatea locaţiei antrenorului/personalului medical.  

 Dacă există jucători răniţi din ambele echipe , atunci 

semnalizarea cu ambele braţe va arăta clar că antrenorii 

ambelor echipe concurente sunt chemaţi urgent 

 Arbitrii Asistenţi vor avea şi ei un rol în chemarea 

antrenorilor/personalului medical în cazuri de urgenţă.  

 În fotbalul de nivel de Parc local, unde nu există personal 

medical calificat în aşteptare, se va obţine prompt asistenţă 

profesională pentru leziunile grave, şi se va acţiona în funcţie 



de sfatul oferit. 

 

Ce înseamnă o leziune gravă?   

  

 O leziune gravă nu poate fi definită uşor în doar câteva 

cuvinte; însă ar trebui să fie destul de evidentă .  

 O leziune gravă poate avea un impact major asupra vieţii 

jucătorului şi să garanteze posibila despăgubire dacă a fost 

cauzată de conduita necorespunzătoare şi intenţionată sau 

tratamentul neglijent sau mişcarea jucătorului.  

 Arbitrii trebuie să fie  deosebit de vigilenţi atunci când junt 

implicaţi jucători foarte tineri  – o leziune gravă poate avea un 

impact semnificativ asupra dezvoltării unui copil.  

 Un alt factor de luat în considerarea la stabilirea gravităţii unei 

leziuni este impactul asupra veniturilor şi stilului de viaţă al  

victimei. O leziune care cauzează o pierdere substanţială pentru 

veniturile sau capacitate de realizare a veniturilor s-ar numi, de 

asemenea, „gravă”. O leziune care necesită acomodări majore 

în stilul de viaţă al unui jucător este şi ea gravă .  

 Leziunea gravă are loc atunci  când corpul suferă o pierdere sau 

deteriorare gravă, permanentă sau prelungită a sănătăţii sau  a 

unei funcţiei a oricărei părţi a corpului.  

 O leziune gravă poate avea deseori consecinţe devastatoare 

pentru jucător şi familia sa.  

 O leziune gravă afectează persoana în întregime, de la 

abilităţile fizice la schimbarea calităţii vieţii.  

 Arbitrul n-ar trebui să sancţioneze mişcarea unui jucător care 

are posibile leziuni interne fără a consulta autoritatea 

antrenorului/personalului medical. 

 

Câteva exemple de leziuni grave pe care le poate suferi un 

jucător într-un meci de fotbal sunt: 

  

 pierderea cunoştinţei.  

 probleme de respiraţie sau respiraţie anormală.  

 înghiţirea limbii.  

 durere sau presiune în zona pieptului.  

 sângerare abundentă.  

 presiune sau durere persistentă în zona abdomenului.  

 vomă sau sângerare.  

 crize de epilepsie, dureri severe de cap, vorbire neclară sau 

vedere înceţoşată.  



 leziuni în zona capului, gâtului, sau spatelui.  

 posibile fracturi de oase.  

 desfigurare (arsuri sau cicatrice semnificative)  

 leziuni suferite de măduva spinării   

 atac de cord 

 

De ce este o leziune la cap atât de gravă? 

  

 O leziune în zona capului poate cauza leziuni grave creierului, 

chiar dacă nu există sângerări  vizibile sau răni vizibile la 

exteriorul craniului.  

 Impactul unei lovituri puternice asupra capului poate zgâlţâi 

sau zgudui creierul înăuntrul craniului (leziune intracraniană).  

 Mişcarea rapidă a creierului în interiorul craniului poate cauza 

zdrobirea, umflarea, sau ruperea ţesutului cerebral. De 

asemenea, aceasta poate întinde, desface, sau rupe nervii sau 

vasele de sânge din interiorul sau din jurul creierului.  

 Leziunile la cap pot fi uneori mai complexe atunci când 

jucătorii au consumat alcool sau droguri, ceea ce poate 

îngreuna evaluarea şi recunoaşterea  leziunii. Nu presupuneţi că 

orice comportament modificat se datorează consumului de 

alcool sau droguri.  

 Atunci când se suspectează leziuni grave la nivelul capului, 

gâtului sau spatelui, orice mişcare venită din partea unor 

persoane necalificate poate antrena cele mai grave consecinţe. 

Jucătorul va fi imobilizat până la sosirea personalului medical.  

O leziune gravă la cap poate include unele din următoarele 

simptome:   

 O durere severă de cap sau o durere de cap care continuă să 

crească în intensitate.  

 Confuzie sau comportament anormal.  

 Un jucător tânăr cu o leziune la cap poate fi extrem de iritabil 

sau agitat sau poate plânge în mod constant.  

 Dificultatea de a sta treaz.  

 Vorbire neclară.  

 Senzaţie de amorţire, slăbiciune, sau imposibilitatea de a mişca 

braţele sau picioarele.  

 Modificarea acuităţii vizuale sau a dimensiunii, formei şi 

reacţiei la lumină a pupilei.  

 Ameţeală, greaţă, vertij, sau dezechilibru care îl împiedică pe 

jucător să stea în picioare sau să se deplasează.  

 Scurgeri de sânge din urechi sau din alte zone de pe cap.  

 Pupile inegale. 



 Nivel modificat de cunoştinţă.  

 

Imediat după ce survenit leziunea la cap , poate fi dificil să faceţi 

diferenţa dintre o comoţie uşoară şi o leziune mai gravă. O contuzie 

cerebrală cu sângerare intracraniană poate cauza, la început, doar 

simptome uşoare.  

  

Jucătorii care au suferit o leziune la nivelul capului trebuie 

supravegheaţi cu atenţie timp de 24 de ore.  

  

Dacă se suspectează o leziune gravă la cap, o vizită imediată la spital 

sau la un doctor este esenţială. Jucătorii care au suferit o comoţie vor 

fi sfătuiţi să nu mai joace deloc în acel meci. 

  

  

Ce este o comoţie? 

  

COMOŢIA este o leziune internă la nivelul capului. Din toate 

leziunile de acest fel, aceasta este cea mai insidioasă, multe dintre 

victime decedând la câteva ore după incident.  

  

Arbitrul trebuie să acorde o atenţie specială atunci când contactul 

implică jucători tineri (copii) – mitul potrivit căruia poţi „alunga” 

comoţia „jucând mai departe”, este o atitudine periculoasă, şi a 

cauzat suferinţă şi stinghereală multor jucători, părinţi şi antrenori 

atunci când jucătorul s-a prăbuşit, în cele din urmă, la pământ.  

  

Comoţia este, potenţial, foarte gravă, iar o atitudine indiferentă 

trebuie descurajată. 

  

Care sunt semnele şi simptomele unor oase fracturate? 

  

Unele din cele de mai jos, sau chiar toate: 

  

·         piele palidă, rece, moale şi lipicioasă 

·         puls rapid, slab 

·         durere la locul leziunii 

·         sensibilitate 

·         pierderea forţei în membrul respectiv 

·         răni asociate şi pierderi de sânge 

·         deteriorarea asociată a unui organ 

·         greaţă 

·         diformitate 



·         pocnire a oaselor 

  

Deteriorarea ligamentelor este mai grav decât o fractură a 

oaselor?  

  

Oasele sunt conectate între ele în articulaţii, prin ligamente. Atunci 

când se aplică o forţă excesivă articulaţiei, ligamentele pot fi rupte 

sau deteriorate. Acest tip de leziune se numeşte  luxaţie.  

  

Gravitatea unei luxaţii depinde de cât de grav sunt deteriorate 

ligamentele. Luxaţiile pot surveni în orice articulaţie, dar în 

majoritatea cazurilor ele au loc la nivelul gleznei, genunchiului, şi 

degetelor. 

  

 Deteriorarea ligamentelor poate fi mai gravă decât un os 

fracturat.  

 Leziunea trebuie izolată cu mare grijă.   

 Mişcarea leziunilor nesusţinute şi cu bandajate inadecvate 

poate avea un efect devastator la cauzarea altor leziuni şi a 

durerii la jucătorul rănit.  

 Atunci când se suspectează leziuni grave la nivelul capului sau 

spatelui, orice mişcare din partea unor persoane necalificate are 

cele grave consecinţe. Jucătorul trebuie să fie imobilizat până 

la sosirea personalului medical.  

Ar trebui Arbitrul să permită folosirea unui burete sau a unei 

găleţi murdare cu apă?  

 Precauţiile pentru reducerea potenţialului de transmitere a unor 

boli infecţioase trebuie luate în considerare.  

 Atunci când Arbitrul nu este responsabil de administrarea 

tratamentului, el trebuie să descurajeze utilizarea apei murdare 

(sau refolosite)dintr-o găleată utilizată pentru a trata o leziune 

– mai ales dacă este vorba despre o rană deschisă .  

 Apa murdară este un purtător de boală, jucătorii putând fi 

contaminaţi în urma unui tratament neglijent.  

 Comunitatea fotbalului se aseamănă celorlalte segmente ale 

societăţii. Unii participanţi pot avea boli infecţioase, inclusiv 

HIV/SIDA şi Hepatita B (patogeni existenţi în sânge). Trataţi 

fiecare persoană de pe teren, şi din orice arie a societăţi, cu 

presupunerea că ar putea fi  HIV pozitivă.  

 Prosoapele, halatele şi alte articole contaminate care conţin 

fluide corporale vor fi înlăturate în mod corespunzător  sau 

dezinfectate. 

 


