
Podstawowe obowiązki sędziego boksowego 

Jak wygląda praca sędziego boksowego? 

Sędzia boksowy: 

● zgłasza błędy dostrzeżone wyłącznie na torze, do którego sędziowania został wyznaczony  

● sygnalizuje błąd poprzez podniesienie chorągiewki na 2-3sek. 

● w pozostałych sytuacjach chorągiewka sygnalizująca błąd powinna być trzymana przez          

sędziego boksowego nieruchomo przy nodze 

● czeka na sygnał od sędziego głównego o przygotowaniu do rozpoczęcia biegu i informuje o              

własnej gotowości poprzez kiwnięcie głową; 

● w przypadku, gdy sędzia główny lub sędzia liniowy nie zauważą w trakcie wyścigu             

podniesionej przed sędziego boksowego chorągiewki, po zakończonym wyścigu sędzia         

boksowy powinien podejść do sędziego głównego lub sędziego liniowego i poinformować           

ich o tym fakcie. 

Na co powinien zwracać uwagę sędzia boksowy? 

● upewnia się, że nadbiegający pies pokonuje wszystkie przeszkody w określonej kolejności;           

ominięcie przeszkody sygnalizuje podniesieniem chorągiewki; 

● upewnia się, że pies naciska boks przed wyjęciem piłki (wyjęcie piłki przed lub bez              

naciśnięcia boksu jest traktowane jak “kradzież” i skutkuje podniesieniem chorągiewki); 

● upewnia się, że pies podejmuje piłkę, uwolnioną z boksu (zamiast dowolnej, leżącej na             

ziemi lub przyniesionej przez niego w pysku); podjęcie niewłaściwej piłki skutkuje           

podniesieniem chorągiewki; 

● upewnia się, że pies niesie w pysku piłkę podczas pokonywania wszystkich przeszkód; Jeśli             

pies ominie przeszkodę lub pokona ją bez piłki, sędzia boksowy podnosi chorągiewką; 

o Uwaga! jeśli pies upuści piłkę, ale następnie podejmie ją i dokończy bieg, pokonując             

przeszkody we właściwej kolejności to taka sytuacja nie jest traktowana jako błąd. 

o Uwaga! Jeśli piłka, po wybiciu jej przez psa z boksu, odbije się i upadnie obok boksu,                

w graniach ringu, a pies ją podniesie i będzie zgodnie z przepisami kontynuował bieg,              

to taka sytuacja nie jest traktowana jako błąd. Jeśli natomiast piłka zostanie            

podana/kopnięta do psa przez widza, ładowacza lub inną osobę, jest to traktowane            

jako błąd, a pies musi powtórzyć swój bieg. 

● upewnia się, że ładowacz korzysta z zatwierdzonych piłek (nie jest to przewinienie,            

skutkujące podniesieniem chorągiewki, jednak po zakończeniu biegu sędzia boksowy         

powiadamia sędziego głównego o ewentualnych nieprawidłowościach lub dziwnych        

dźwiękach, np piszczących piłkach, dzwonkach itp.); 

● upewnia się, że ładowacz ładuje piłki do boksu przed dobiegnięciem psa. Jeśli w wyrzutni              

brak piłki, sędzia boksowy podnosi chorągiewkę; 

● upewnia się, że ładowacz stoi za boksem i nie daje psu sygnałów innych niż zachęty               

słowne. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy ładowacz pochyla się, aby załadować piłkę lub            

podnieść piłkę leżącą na ziemi, ładowacz powinien stać w pozycji wyprostowanej z rękami             

za plecami (jeśli trzyma w nich piłki) lub wzdłuż boków ciała (jeśli ma puste ręce); nie                

wolno mu dawać psu żadnych sygnałów optycznych lub innych. Nie wolno mu także dotykać              



psa podczas biegu (jest to dozwolone podczas rozgrzewki). Jeśli ładowacz dotyka psa            

podczas biegu, sędzia boksowy podnosi chorągiewkę; 

● upewnia się, że ładowacz pozostaje na miejscu do momentu ogłoszenia zakończenia biegu            

przez sędziego głównego. Zbyt wczesne opuszczenie miejsca przez ładowacza może          

rozpraszać drużynę przeciwną. W przypadku, gdy ładowacz zbyt wcześnie opuszcza swoją           

pozycję, sędzia boksowy powiadamia sędziego głównego, który może dać ładowaczowi          

jedno ostrzeżenie. Gdy sytuacja taka się powtórzy Sędzia główny może ukarać drużynę            

przegraną biegu. 

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI: Powyżej wymieniono jedynie podstawowe zasady pracy sędziów          

boksowych. Niemal na pewno wystąpią okoliczności, których powyższe zasady nie przewidują. W            

przypadku wątpliwości co do podniesienia chorągiewki nie wahaj się zapytać sędziego głównego o             

opinię. Jeśli zadasz pytanie zaraz po biegu, w którym zaszło zdarzenie, co do którego masz               

wątpliwości, obydwaj / obydwoje będziecie pamiętać je “na świeżo”, dzięki czemu dokonacie            

wszelkich niezbędnych uaktualnień. Nie czekaj i nie zostawiaj swoich pytań bez odpowiedzi. 

 


