
 
POSTĘPOWANIE  SĘDZIEGO  W  PRZYPADKU U śYWANIA  PRZEZ  ZAWODNIKA 

ORDYNARNEGO, OBELśYWEGO, OBRAŹLIWEGO  J ĘZYKA I (LUB) GESTÓW  
(Art. 12 – Postanowienia PZPN, pkt. 68  ust.13 str.98) 

 
KaŜdy zawodnik, który uŜywa ordynarnego, lŜącego, obraźliwego języka lub gestu, powinien 

zostać ukarany stosownie do popełnionego czynu, czyli stosownie do uŜytej treści, zasięgu i wydźwięku 
niedozwolonego zachowania. 

Nie jest zaś istotne, czy swoje wulgarne słowa skieruje do którego z sędziów, zawodnika druŜyny 
przeciwnej, współpartnera, działaczy względnie widzów.  
 
 

1. LśĄCY, OBRAŹLIWY JĘZYK moŜe być słowem zwrotem lub gestem, skierowanym do 
kogokolwiek z zamiarem obraŜenia, zelŜenia, poniŜenia, upokorzenia, ośmieszenia bądź 
zastraszenia go. MoŜe być związany z seksualnością człowieka, jego rasą, pochodzeniem, religią, 
względem fizycznym itp. UŜycie w trakcie zawodów lŜącego, obraźliwego języka lub gestu musi 
zawsze powodować wykluczenie zawodnika z gry – czerwona kartka. 

2. ORDYNARNY JĘZYK. Pod tym pojęciem naleŜy rozumieć bezosobowe uŜycie nieprzyzwoitego 
zwrotu (tzw. przerywnik w wypowiedzi). Sankcje karne w przypadkach uŜycia ordynarnego 
języka winny być stopniowane od ostrzeŜeń zawodnika poprzez udzielenie mu napomnienia aŜ do 
wykluczenia go z gry – w zaleŜności od skali nasilenia, długości trwania czynu oraz naruszenia 
lub nie godności innych uczestników zawodów.            

 
Treść i duch Artykułu 12 nie zobowiązuje sędziego do natychmiastowego przerwania gry 
celem zastosowania sankcji karnych. MoŜe on zastosować korzyść, a karę indywidualną 

udzielić w czasie najbliŜszej przerwy w grze. 
 

ORDYNARNY  JĘZYK:  
� skierowany do siebie  
� słyszany jedynie przez osoby w najbliŜszym otoczeniu  
� krótkotrwały 

 
DECYZJE SĘDZIEGO:  

� ostrzeŜe zawodnika, zachowującego się tak po raz pierwszy  
� napomni zawodnika, zachowującego się tak po uprzednim ostrzeŜeniu  

 
ORDYNARNY  JĘZYK:  

� skierowany do siebie  
� głośny i donośny  
� krótkotrwały 

 
DECYZJE SĘDZIEGO:  

� napomni zawodnika, zachowującego się tak po uprzednim ostrzeŜeniu  
 

ORDYNARNY  JĘZYK:  
� skierowany do siebie  
� głośny i donośny  
� przedłuŜony 

 
DECYZJE SĘDZIEGO:  

� wykluczy zawodnika, zachowującego się tak po raz pierwszy  
 

UŜyte w powyŜszej prezentacji określenie „ zawodnik” dotyczy równieŜ zawodnika rezerwowego 
oraz zawodnika wymienionego. JeŜeli rozwaŜamy ordynarny język u osób towarzyszących druŜynie, to 
pod pojęciem napomnienia naleŜy rozumieć słowne ostrzeŜenie. Natomiast pod pojęciem wykluczenia 
naleŜy rozumieć nakaz opuszczenia strefy technicznej i zajęcie miejsca poza ogrodzeniem pola gry.   


