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Savoir-vivre sędziowski, czyli… 

Podstawowe zasady zachowania sędziów 

Polskiego Związku Kolarskiego 

 

 

 Kolarstwo w Polsce wciąż się rozwija i zdobywa nowych sympatyków i kibiców. Dużym 

zainteresowaniem cieszy się nie tylko bezpośrednia rywalizacja kolarzy, ale coraz częściej także całe 

„zaplecze” wyścigu, w tym sędziowie. Jesteśmy obserwowani nie tylko przez zawodników, dyrektorów 

sportowych, czy organizatorów, ale także przez kibiców, sponsorów czy media. Widać to szczególnie 

w sytuacjach wyjątkowych, gdzie nasze decyzje, mimo, że poparte przepisami, komentowane są na 

różne sposoby, a osoba sędziego budzi emocje, a nawet kontrowersje.  

 

Warto pamiętać o zasadzie, że „dobry sędzia to niewidoczny sędzia”, ale równocześnie mieć 

świadomość, że podczas wyścigów reprezentujemy Polski Związek Kolarski i jesteśmy tam po to, by 

czuwać nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji, respektowaniem reguł i przepisów, co wiąże się  

z byciem „obserwowanym” przez wszystkich i pod różnym kątem dodatkowo z wykorzystaniem 

różnego sprzętu, jak np. aparaty fotograficzne, kamery, dyktafony itp. 
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ZASADY OGÓLNE:  

Jesteś osobą delegowaną na wyścig przez 

Polski Związek Kolarski, ale to organizator 

zapewnia Ci warunki pracy, wymaga  

i… płaci, dlatego w żaden sposób nie należy 

go narażać na dodatkowe koszty czy 

problemy. Uwierz… organizując takie 

wydarzenie ma ich i tak sporo, a Ty jesteś tam 

po to, żeby mu pomóc, zachowując rangę i 

powagę roli, którą spełniasz. 

 

Przed wyścigiem: 

Jeśli jesteś Sędzią Głównym, dokładnie 

przeanalizuj regulamin, przewodnik techniczny, 

harmonogram i inne dostępne dokumenty 

wyścigu. Jeśli cokolwiek budzi Twoje 

wątpliwości – pytaj natychmiast organizatora! 

Pamiętaj… im szybciej, tym lepiej. Znacznie 

ułatwi Ci to późniejszą pracę i ustrzeże przed 

dyskusjami i niepotrzebnymi emocjami w dniu 

wyścigu. Pamiętaj także o sprawdzeniu 

aktualnych przepisów. Sprawność i jakość 

sędziego zależy również od tego, czy na 

bieżąco śledzi zmiany.  

 

Jeśli nie pełnisz funkcji sędziego głównego, ale 

otrzymałeś delegację na dany wyścig, także 

musisz się do niego przygotować. Przeczytaj 

dostępne dokumenty wyścigu, bo w dniu 

imprezy nie będzie na to czasu. Musisz 

wiedzieć, jak wygląda harmonogram, 

kategorie, starty itp. i jaka jest specyfika 

wyścigu. Może się okazać, że funkcja, którą 

pierwotnie miałeś spełniać zostanie zmieniona, 

więc musisz być przygotowany na podjęcie 

nowej roli. 



 

 
  

 

str. 3 Kolegium sędziów PZKol – Zasady zachowania sędziów AK.2017 

 

 

 

 

Podczas wyścigu: 

Przyjedź na wyścig na tyle wcześnie, by 

spokojnie znaleźć biuro, przygotować się do 

pracy, poprosić organizatora o ewentualną 

pomoc, potrzebny sprzęt czy wyposażenie. 

Pamiętaj, że godzina otwarcia biura jest 

równoznaczna z Twoją gotowością do pracy,  

a nie z momentem Twojego przyjazdu. 

 

Bądź pomocny zarówno innym sędziom, jak  

i zawodnikom, dyrektorom sportowym  

i organizatorowi. Ten ostatni nie zawsze zna 

wszystkie wytyczne dotyczące prawidłowej 

organizacji imprezy. Wyjaśniaj i staraj się 

znaleźć najlepsze rozwiązanie, wciąż 

pamiętając o zgodności z przepisami. 

 

Jeśli na wyścigu pełnisz rolę Sędziego 

Głównego czy komisarza staraj się 

porozmawiać z członkami komisji sędziowskiej. 

Ustal poszczególne funkcje, ale słuchaj też 

tego, co mają Ci do powiedzenia i wyjaśniaj na 

bieżąco wszystkie wątpliwości. Jeśli cokolwiek 

jest niejasne lub nie czujesz się pewny  

w jakiejś funkcji, niezwłocznie powiadom o tym 

Sędziego Głównego. Jest jeszcze czas na 

zadawanie pytań i wyjaśnienia lub zmianę. 

Podczas wyścigu będzie już na to za późno! 

 

Trzymaj się wyznaczonej dla siebie funkcji, nie 

przeszkadzaj innym sędziom w wykonywaniu 

ich zadań nawet, jeśli uważasz, że zrobisz to 

lepiej, szybciej itp. Przekaż uwagi czy 

wskazówki, notatki, ale nie zakłócaj trybu ich 

pracy. Jeśli będą potrzebowali wsparcia, sami 

poproszą Cię o pomoc. 

 

 

 

Podczas wyjaśniania trudnych, czy 

problemowych sytuacji, a w szczególności przy 

podejmowaniu decyzji musisz być pewnym 

swojego zdania i nie wycofywać się z niego np. 

podczas konfrontacji. Równocześnie musisz 

wysłuchać argumentów, dowodów czy 

wyjaśnień i w razie potrzeby zmienić decyzję. 

Nikt nie jest nieomylny, a Twoim argumentem 

nie może być twierdzenie: „Mam rację, bo 

jestem sędzią”. 

 

Najważniejsze są prawidłowo sporządzone 

wyniki poparte sportową rywalizacją. Jeśli 

masz jakieś wątpliwości, sprawdź trzy razy. 

Lepiej wydłużyć czas oddania komunikatu niż 

wyjaśniać za chwilę protesty i pretensje. 
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Pamiętaj! Komisja sędziowska działa wspólnie, 

każde jej ogniwo jest ważne. Jeśli jedno  

z ogniw będzie pracowało słabo lub popełni 

błędy, wpłynie to na pracę całej Komisji. 

Traktuj innych z szacunkiem i dbaj  

o profesjonalizm. 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt i technologie używane do rejestracji 

wydarzeń sportowych rozwijają się niezwykle 

dynamicznie i są pożądane przez fanów 

sportowych, a także przez same ekipy. 

Wykorzystuj je, ale nie uzależniaj swojej pracy 

od działania np. kamer czy chipów. Brak prądu 

lub awarie mogą się przydarzyć najlepszym 

firmom, a Ty zawsze musisz być przygotowany 

na taką sytuację.  

 

Po wyścigu: 

Upewnij się, że wyniki zostały sporządzone 

prawidłowo. Komplet komunikatów powinien 

dostać także organizator. Dopiero wtedy jest 

czas na rozliczenia, posiłek, jeśli taki jest 

zapewniony itp. Poczekaj, aż Sędzia Główny 

podsumuje pracę komisji, przedstawi 

ewentualne uwagi i spostrzeżenia. Nie obrażaj 

się, jeśli dotyczyć będą Twojej pracy – 

wysłuchaj i zapamiętaj… pomoże Ci to ustrzec 

się błędów na kolejnych imprezach i wzmocni 

Twoje doświadczenie. 

 

 

 

Będąc Sędzią Głównym pamiętaj o końcowym 

spotkaniu z organizatorem. Przede wszystkim 

pogratuluj mu organizacji imprezy, doceń 

wysiłek jaki w nią włożył. Przedstaw mu też 
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wszystkie swoje uwagi i spostrzeżenia, spróbuj 

wspólnie z nim znaleźć rozwiązania 

problemów, jeśli się takie pojawiły. Pomoże mu 

to w lepszej organizacji kolejnych imprez,  

a sędziom, a być może także Tobie, zapewni w 

przyszłości lepszy komfort pracy i mniej 

problemowych sytuacji. 

 

 

 

 

POSTAWA, ZACHOWANIE, UBIÓR 

Funkcja sędziego nie jest łatwa, bo spotykamy 

różne kategorie osób tj. organizatorów, 

zawodników, dyrektorów sportowych, 

dziennikarzy itp., którzy mają różne, a czasem 

rozbieżne interesy. Naszą rolą jest postępować 

kulturalnie, łagodzić emocje, ale nie wdawać 

się w zbędne dyskusje czy spory. To od nas 

często będzie zależało, czy doprowadzimy do 

dialogu, a tym samym złagodzimy powstający 

konflikt, czy wręcz odwrotnie. Musimy też 

nauczyć się oceniać ewentualne skutki 

zdarzeń czy potencjalne problemy, by w porę 

im zapobiec. Wraz z doświadczeniem ta 

umiejętność będzie coraz silniejsza. 

 

 

Kontakt z mediami: 

1. Nie należy odmawiać udzielania wywiadów, 

ale także nie szukać ich na siłę. Należy 

pilnować tego, by mówić wyłącznie  

o technicznych aspektach wyścigu i godnie 

reprezentować Polski Związek Kolarski 

 

2. Prasa / telewizja ma prawo do informacji, nie 

utrudniaj im pracy, ale równocześnie nie 

poświęcaj temu zbyt wiele czasu. Twoja rola 

na wyścigu jest zupełnie inna. 

 

 

 

 



 

 
  

 

str. 6 Kolegium sędziów PZKol – Zasady zachowania sędziów AK.2017 

 

Zachowanie 

Zachowanie sędziego powinno być przede 

wszystkim grzeczne i kulturalne. Unikaj 

niecenzuralnych słów, wdawania się  

w niepotrzebne dyskusje, szczególnie  

z zawodnikami. Dbaj o powagę swojej funkcji, 

obiektywizm i autorytet. Informacje, które 

chcesz przekazać dyrektorom sportowym, 

trenerom czy zawodnikom powinny być 

przekazywane jasno i konkretnie. 

 

Pod żadnym pozorem nie proś o autografy, 

koszulki, gadżety itp. do drużyn, bo to osłabia 

Twoją pozycję i zwyczajnie... nie wypada 

sędziemu! Sędzia nie powinien być kojarzony  

z żadną drużyną, bo w przypadku konfliktu 

odwróci się to przeciwko niemu i podważy jego 

obiektywizm i bezstronność. 

 

Swój autorytet każdy sędzia buduje podczas 

spotkań z dyrektorami sportowymi, ale poprzez 

profesjonalizm w zachowaniu, a nie przez 

arogancję, czy wywyższanie się. 

 

W kontaktach zarówno z organizatorem, 

dyrektorami sportowymi, czy mediami należy 

brać odpowiedzialność za to, co się robi. Nie 

uchylać się od obowiązków i nie zrzucać 

„winy”, czy odpowiedzialności na Okręgowy lub 

Polski Związek Kolarski, czy organizatora. 

Należy też podtrzymywać każdą wspólnie 

podjętą decyzję przez Komisarzy. 

 

Niedopuszczalne jest nadużywanie alkoholu.  

 

 

 

Podczas wyścigów wieloetapowych pamiętaj, 

że tylko wypoczęty i wyspany będziesz mógł 

prawidłowo wykonywać przydzielone zadania  

i skupić się na swojej funkcji. 
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Wygląd / ubiór 

Jednym z elementów, które wspomagają 

budowanie szacunku i pozycji sędziego jest 

wygląd i ubiór. 

Należy dbać o to, by wyglądać schludnie  

i stosownie do charakteru imprezy, w jakiej 

bierzemy udział. 

 

 

 

Ze względu na to, że KS PZKol zaopatrzyło 

Komisarzy w stroje sędziowskie, przyjęto 

ogólne zasady dot. ubioru. Pozostałym 

sędziom, nawet jeśli nie zakupili oficjalnych 

strojów, zaleca się dostosowanie do 

poniższych zasad: 

 

Wyścigi szosowe, torowe oraz uroczyste 

spotkania i ceremonie 

 jasne / beżowe spodnie lub spódnica, 

 błękitna lub biała koszula, 

 krawat 

 czarna marynarka / kurtka 

 

W przypadku bardzo upalnej pogody Sędzia 

Główny może podjąć decyzję o zrezygnowaniu 

z noszenia przez Komisję Sędziowską 

krawatów. 

 

Wyścigi MTB, BMX, Przełaj oraz uroczyste 

spotkania i ceremonie 

 jasne / beżowe spodnie lub spódnica, 

 granatowa lub biała koszulka polo, 

 czarny polar / kurtka 

 

Podczas ceremonii wręczenia nagród Sędzia 

Główny powinien występować w stroju 

sędziowskim i unikać jakichkolwiek elementów 

promocyjnych innych niż te, które zostały 

dopuszczone przez Polski Związek Kolarski. 

 

 

 

Oficjalnych strojów sędziowskich nie należy 

nosić w innych okolicznościach niż wtedy  

i tylko wtedy, gdy jesteś delegowany na dany 

wyścig z kalendarza PZKol lub RZKol. Nie 

używaj więc ich gdy np. wspomagasz 

organizatora jako marshall, foto-finish czy 

obsługa techniczna, lub gdy po prostu 

"odwiedzasz" miejsce imprezy kolarskiej jako 

widz czy gość... 
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Media społecznościowe 

W dzisiejszych czasach rola mediów 

społecznościowych jest ogromna, zarówno  

w życiu codziennym, jak również w sferze 

kolarskiej. To potężne narzędzia dające 

możliwości m.in. dzielenia się newsami  

i wynikami z wyścigów, czy bezpośredniego 

kontaktu z osobami z kolarskiego środowiska.  

 

Specyfika tych mediów sprawia, że nie 

jesteśmy nieznani, a prywatność łączy się 

funkcjami, jakie pełnisz w kolarstwie. Twoje 

wypowiedzi nie są już anonimowe, ponieważ 

reprezentujesz Polski Związek Kolarski nie 

tylko podczas wyścigów, ale także na co dzień. 

Wielu z Twoich znajomych przecież wie, że 

jesteś sędzią, a środowisko kolarskie często 

dostarcza ciekawych tematów do dyskusji lub 

wywołuje różnorodne reakcje. Pamiętając  

o prawie do prywatności i własnego zdania,  

a równocześnie mając świadomość braku 

anonimowości w sieci skorzystaj  

z poniższych wskazówek, które pomogą Ci 

ustrzec się przed niechcianymi lub źle 

postrzeganymi zachowaniami, które rzutować 

mogą na odbiór Twojej osoby jako 

przedstawiciela PZKol: 

- staraj się rzucać pozytywne światło na 

inicjatywy i działania PZKol,  

- nie narzekaj na swoją rolę czy działania dla 

PZKol, 

- nie angażuj się w dyskusje na temat PZKol, 

- jeśli publikujesz swoje wypowiedzi dot. PZKol 

podkreślaj wyraźnie, że to Twoja prywatna 

opinia, 

- nie ulegaj emocjom, używaj faktów 

- nie komentuj decyzji innych Komisarzy, 

pamiętaj, że każdy podejmuje decyzje na 

podstawie aktualnej sytuacji, wiedzy  

i doświadczeń 

- nie publikuj zdjęć lub dokumentacji  

z konkretnych incydentów / sytuacji 

 

 

 

Drodzy Komisarze, Sędziowie 

Niniejszy przewodnik powstał  

w reakcji na oczekiwania środowiska 

kolarskiego i zmiany, jakie w tym środowisku 

zachodzą. Jest zbiorem doświadczeń 

Komisarzy z ostatnich lat oraz problemów, 

które sygnalizowane były do KS PZKol przez 

różnych przedstawicieli świata kolarskiego, w 

tym organizatorów imprez i trenerów. Jest 

dokumentem wewnętrznym KS PZKol i 

jednocześnie obowiązującym wszystkich 

sędziów, jako uzupełnienie zasad, których 

każdy powinien być strażnikiem. 

 


