
     ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ de FOTBAL VÂLCEA 
   COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR VÂLCEA 

 

RAPORT DE OBSERVARE PENTRU ARBITRI 
 

Echipele A  B  

Localitatea: Data: Ora:   

Scor final:  Prima repriză:  Competiţia:  

 

Arbitru   LOCALITATEA   NOTA   

Arbitru  asistent 1   LOCALITATEA   NOTA   

Arbitru  asistent 2   LOCALITATEA   NOTA   

Observator de arbitri  LOCALITATEA    

 

Dificultatea jocului 

Arbitru   

Arbitru asistent 1   

Arbitru  asistent 2   
 
Scara de evaluare 

9.0 -10 Excelent 

8.5 - 8.9 Foarte bine. Decizii importante luate în mod corect 

8.3 – 8.4 Performanţă bună. Nivel aşteptat.  

8.2 Performanţă acceptabilă (cu unele aspecte de  îmbunătăţit) 

8.0 – 8.1 Arbitrul a avut control asupra jocului (cu aspecte importante de  îmbunătăţit) 

7.9 O greşeală clară, importantă, altfel 8.3 sau mai mult 

7.8 O greşeală clară, importantă, altfel 8.0 – 8.2 

7.5 - 7.7 Sub aşteptări, control slab, aspecte importante de îmbunătăţit 

7.0 - 7.4 Dezamăgitor. Sub aşteptări şi o greşeală importantă clară sau mai mult decât o greşeală importantă clară 

6.0 – 6.9 Inacceptabil 

 
Nivelul de dificultate trebuie reflectat in nota si ar trebui să fie evaluat pentru fiecare arbitru, în funcţie de cum decurge jocul 

NORMAL Meci normal, cu puţine faze importante pentru arbitri  

DIFICIL Meci disputat, cu câteva faze importante pentru arbitri  

FOARTE DIFICIL Meci foarte disputat cu multe faze importante pentru arbitri  

COMENTARII:  



ARBITRU 
 
1.AApplliiccaarreeaa  şşii  iinntteerrpprreettaarreeaa  lleeggiilloorr  jjooccuulluuii  ((ccoonnttrroolluull  mmeecciiuulluuii  dd..pp..dd..vv..  tteehhnniicc,,  mmaanniieerrăă,,  ssiittuuaaţţiiii  lliimmiittăă,,    

        ccllaauuzzaa  aavvaannttaajjuulluuii,,  rreessppeeccttăă  ddiissttaannţţaa  ddee  99..1155mm,,    eettcc......))  
COMENTARII:  

MIN DESCRIEREA SITUATIEI  

  

  

  

 
2. CCoonnttrroolluull  ddiisscciipplliinnaarr  ((mmoodduull  ddee  aaccoorrddaarree  aa  ccaarrttoonnaaşşeelloorr,,  jjuussttiiffiiccaarreeaa  lloorr,,    rreeaaccţţiiii  ffaaţţăă  ddee      ccoommppoorrttaammeennttuull  

aannttiissppoorrttiivv,,  ffaaţţăă  ddee  bbrruuttaalliittăăţţii,,  eettcc....)) 
COMENTARII: 
 

MIN DESCRIEREA SITUATIEI  

  

  

  

 
3. CCoonnddiiţţiiaa  ffiizziiccăă    
MMiissccaarreeaa  ssii  ppllaassaammeennttuull  iinn  tteerreenn    
   +     Normal       -  

   Totdeauna aproape de joc, urmăreşte meciul tot timpul, dar nu încurcă jocul 

   Foloseste o diagonala flexibila 

   Anticipeaza fazele de joc 

   Alergare în suprafaţa de pedeapsă când este nevoie 

   Pozitionare eficientă la fazele fixe (lovitura de la colţ, lovituri libere, lovitura de la poarta)  
Va rog sa descrieti vreo situatie mai speciala petrecuta pe teren cu indicarea minutului (obligatoriu in cazul in care ati bifat „-” intru-una din casutele de mai sus 

MIN DESCRIEREA SITUATIEI  

  

  

  



4. Personalitate: 
 

 
5. Apreciere generală asupra arbitrului (sfaturi cu privire la performaţă si personalitate) 

 

 
6.  Aspecte discutate cu arbitru: 

a) Aspecte pozitive  

1).................................................................................................................................................... 

  2).................................................................................................................................................... 

  3).................................................................................................................................................... 

b) Aspecte de îmbunătăţit  
 1)................................................................................................................................................... 

   2)................................................................................................................................................... 

   3)................................................................................................................................................... 

 
7. ARBITRU  ASISTENT 1  
   +   Normal   -  

   Decizii corecte de ofsaid si o buna aplicare a tehnicii ”AŞTEAPTĂ ŞI VEZI” 

   Plasament si deplasare adecvate 

   Concentrare si o buna colaborare cu arbitrul 

   Semnalizarea greşelilor din apropierea sa 

   Controlul eficient asupra fazelor fixe (lovitura de la colţ, lovituri libere, lovitura de la poarta) 
 

COMENTARII 

Va rog sa descrieti vreo situatie mai speciala petrecuta pe teren cu indicarea minutului (obligatoriu in cazul in care ati bifat „-” intru-una din  

casutele de mai sus 

MIN DESCRIEREA SITUATIEI  

  

  

  

 
8. ARBITRU  ASISTENT 2  
 +    Normal    -  

   Decizii corecte de ofsaid si o buna aplicare a tehnicii ”AŞTEAPTĂ ŞI VEZI” 

   Plasament si deplasare adecvate 

   Concentrare si o buna colaborare cu arbitrul 

   Semnalizarea greşelilor din apropierea sa 

   Controlul eficient asupra fazelor fixe (lovitura de la colţ, lovituri libere, lovitura de la poarta, ) 



 

COMENTARII: 

Va rog sa descrieti vreo situatie mai speciala petrecuta pe teren cu indicarea minutului (obligatoriu in cazul in care ati bifat „-” intru-una din  

casutele de mai sus 

MIN DESCRIEREA SITUATIEI  

  

  

  

 
9. CAZURI SPECIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  DETALII DE LA ŞEDINŢA DE ANALIZĂ DE DUPĂ JOC 
 
       - Descrierea fazelor şi minutele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - Locul unde a avut loc şedinţa ....................................................................................... 

       - Durata: .......................................................... 

 

 

11. MOTIVAREA NOTELOR: (LA SOLICITAREA CJA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


