
KLIP 5 

W tej sytuacji prawidłową decyzją byłby rzut karny dla atakujących, bez kary indywidualnej dla 

obrońcy. Obrońca, lekko spóźniony do piłki, podstawił nogę wyprzedzającemu go 

napastnikowi. Nie trzeba tu nawet szukać argumentów o wygraniu, bądź nie, walki o pozycję 

czy piłkę. 

Nie ma tu podstaw do kary indywidualnej dla przewiniającego obrońcy. Nie wskazuje na to ani 

powaga przewinienia (nieostrożne podstawienie nogi) ani względy taktyczne. Jeśli uznamy, że 

nie jest to klarowne SPA (wskazuje na to kierunek biegu napastnika, „na zewnątrz”), sprawa 

jest prosta. Jeśli jednak akcję obrońcy uznamy za przerwanie korzystnej akcji (brak innych 

obrońców w polu karnym, relatywnie dobry kąt i bliska odległość od bramki), na pewno trzeba 

jednocześnie uznać, że była to próba zagrania piłki – co też wskazuje na brak ŻK. 

Przyczyną błędu sędziego było jego ustawienie – obserwował pojedynek tych zawodników pod 

złym kątem (za zawodnikami) i nie dostrzegł wystawionej nogi obrońcy trafiającego 

przeciwnika udem (myślał, że to właśnie ta noga trąciła lekko piłkę). Praprzyczyną było 

zatrzymanie się sędziego chwilę wcześniej przy innym starciu obrońcy z napastnikiem, po 

której sędzia nie podjął żadnej decyzji (faul/korzyść/brak faulu), ale analizując ją najpewniej 

zdekoncentrował się na chwilę. Być może też zawiniła obniżona koncentracja w tej fazie 

zawodów. Sędziowie często popełniają kluczowe pomyłki w pierwszych oraz końcowych 

minutach obu połów meczu, ponieważ zwykle wtedy ich myśli krążą jeszcze wokół tego, co się 

dzieje (lub dziać się będzie) poza boiskiem, a nie na nim. 

Abstrahując od decyzji podjętej w tej sytuacji, warto dodać dwie uwagi: 

1. sędziowie nie powinni stosować gestu ręką „wstawaj, wstawaj!” w momencie, gdy nie 

dyktują rzutu karnego. Wygląda to arogancko w zestawieniu z klipem, który nie 

pozostawia wątpliwości co do faktów i intencji zawodników; 

2. sędziowie powinni unikać odruchu wkładania gwizdka do ust, bo zmiana zdania po 

chwili pokazuje niepewność sędziego. 

W tej sytuacji nie ma przestrzeni na współpracę – żaden z członków zespołu sędziowskiego nie 

był w stanie udzielić pomocy. 

 


