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RAPORT 

asupra comportamentului fair – play al echipelor 

MECIUL: Echipa A_____________________Echipa B______________________________ 

Locul: ________________________________data_________________Ora______________ 

 
Numele observatorului____________________________________________________________________ 

Numele arbitrului de centru_______________________________________________________________ 

Rezultatul final _________________pauză________________________________ 

 

Echipa A       Echipa B 

1. Cartonaşe roşii şi galbene (max 10 puncte)       ___________    ____________ 

 Pentru cartonaş galben se scade 1 punct 

 Pentru cartonaş roşu se scade 3 puncte             

2. Joc pozitiv                                        ___________              ____________ 

 

3. Respectul faţă de adversar (max 5 puncte)         ___________     ____________ 

  

4. Respectul faţă de arbitru  (max 5 puncte)           ___________     ____________  

     

5. Compotamentul oficialilor (max 5 puncte)         ___________            ____________    

 

6.Compotamentul publicului   (max 5 puncte)       ___________      ____________    

 - evaluaţi şi numărul spectatorilor prezenţi    

Numărul total de puncte         ___________      ____________    

    

Totalul punctelor se împarte la 40 sau la 35 în  

funcţie de criterii şi apoi se inmulţeşte cu 10.  

Rezultatul se trece în cele două pătrate alăturate  

pentru fiecare echipă. Remarci: gesturi 

individuale excepţionale de fair – play 

 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Data: ..................                                                     Semnătura observatorului: .......................... 
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..    INSTRUCŢIUNI  DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR ECHIPELOR 

                                                               ÎN MATERIE DE FAIR – PLAY 

          1. METODE DE EVALUARE : Ea înglobează şase criterii şi trebuie să sublinieze aspectele pozitive mai degrabă 

decât cele negative.Nota maximă  nu va fi acordată decât dacă echipele respective au acceptat o atitudine pozitivă. 

                                  A. PUNCTELE INDIVIDUALE ALE FORMULARULUI DE EVALUARE 

          1. CARTONAŞE ROŞII ŞI GALBENE. Maxim 10 puncte: Se scad : 1 punct pentru cartonaş galben şi 3 puncte pentru un 

cartonaş roşu. Dacă jucătorul a primit un cartonaş galben şi comite o infracţiune sancţionată tot cu un cartonaş galben,ceea ce 

echivalează cu o eliminare pentru această  a doua infracţiune (cartonaş galben şi roşu simultan), va fi luat în considerare numai 

cartonaşul roşu;adică se vor scădea în total numai 3 puncte. Atunci însă când primeşte un cartonaş galben şi comite o altă infracţiune 

sancţionată cu eliminare, se vor scădea 1+3 = 4 puncte. Cartonaşele sunt singurele elemente cu valoare negativă. 

         2. JOC POZITIV. Maximum 10 puncte.Minimum 1 punct. Obiectivul este de a recompensa jocul activ şi atrăgător pentru 

public. Evaluarea are: 

                  a) Aspecte pozitive: - tactica ofensivă mai mult decât defensivă: - joc rapid – lipsa tragerilor de timp,efortul de a marca 

cât mai multe goluri,chiar dacă obiectivul este deja atins (ex.calificare,meci egal) 

                  b) Aspecte negative – joc lent ;- pierdere de timp. – Tactică bazată pe joc dur;- simulări etc. În general, jocul pozitiv este 

în relaţie directă cu numărul de ocazii de gol şi cu numărul golurilor marcate. 

         3. RESPECTUL FAŢĂ DE ADVERSAR. Maximum 5 puncte.Minimum 1 punct. Cânde se evaluează comportamentul faţă de 

adversari,trebuie să se evite cumulul punctelor cu cartonaşele galbene şi roşii. Se pot totuşi lua în seamă gravitatea infracţiunilor 

sancţionate cu cartonaş sau greşelilor ignorate de arbitru. Evaluarea să se bazeze pe atitudini pozitive (ajutor dat unui jucător 

accidentat),mai mult decât pe infracţiuni. În absenţa unui gest special pozitiv să se acorde 4 mai degrabă decât 5. 

         4. RESPECTUL FAŢĂ DE ARBITRU. Maximum 5 puncte. Minimum 1 punct .Respectul să se manifeste faţă de persoana sa 

,faţă de deciziile sale. Trebuie evitat  cumulul cartonaşelor, dar poate lua în consideraţie gravitatea instrucţiunilor sancţionate cu 

cartonaş. In absenţa unei atitudini sau gest special pozitiv faţă de  arbitru,să se acorde 4 decât 5. 

 

          5. COMPORTAMENTUL OFICIALILOR. Maximum 5 puncte,Minimum 1 punct. Oficialii unei echipe inclusiv 

antrenorii,pentru a ridica nivelul sportiv,tehnic,tactic,moral..... făcând apel  la mijloace ilicite.Evaluarea să fie dacă îi calmează  sau 

îi agită pe jucători sau suporteri dacă acceptă deciziile arbitrilor,colaborarea cu presa .,se vor  acorda 4 decât 5. 

 

         6. COMPORTAMENTUL PUBLICULUI. Maximum 5 puncte. Minimum 1 punct. Spectatorii să respecte echipa adversă şi pe 

arbitru. Să nu intimideze adversarul, arbitrii, suporterii oaspeţilor. Cele 5 puncte, numai dacă     absolut toate cerinţele au fost 

îndeplinite.(Ex.EURO 92 suporterii scoţieni). Acest punct se ia în considerare numai în măsura în care un mare număr de suporteri 

ai echipei respective (gazdă – oaspeţi) iau parte la meci. 

         II. EVALUARE GLOBALĂ Se obţine prin suma punctelor  atribuite conform criteriilor,împărţită la numărul maxim de 

puncte, (pentru un meci  40  ;dacă numărul spectatorilor unei echipe nu este evaluat – vezi *COMPORTAMENTUL 

PUBLICULUI*, numărul  maxim  de puncte este 35) şi înmulţită cu 10. În cazul că nu este public ,rubrica să conţină menţiunea * nu 

este cazul*. 

         Un exemplu : -punctele acordate  echipei A sunt: 8+7+3+4+5+4=total 31.Evaluarea se va face astfel:  31:40x10=7,75 (cifra se 

va trece în pătratul respectiv). Să presupunem că echipa B nu a avut suporteri atunci se va evalua astfel : 7+8+2+5+2 = total 24. Deci 

24 : 35 x 10 = 6,68  (cifra se va trece în pătrăţelul echipei B). În consecinţă numărul maxim de puncte ( 40 sau 35) sunt în funcţie de 

coloana a şasea. S-ar  putea ca ambele echipe să aibe public numeros,atunci împărţirea se face la 40. 

          Observatorul va proceda  şi la o scurtă analiză  a performanţei în domeniul fair-play-ului pentru a explica aspectele pozitive şi 

negative care au apreciat evaluarea. Evaluare care poate să scoată în evidenţă gesturile individuale – excepţionale de fair-play din 

partea jucătorilor,oficialilor,arbitrilor sau oricărei alte persoane. 

 

          

 

 


