8-ИЙ КУРІНЬ У.П.С. “ОРЛИКІВЦІ”
ІМ. ГРИГОРА І ПИЛИПА ОРЛИКІВ
Настанови для суддів
Пластуни (УСП або УПС), які зацікавлені бути суддями, мають зголоситися до булави Орликіяди:
bulava@orlykiada.org. Подайте, чи ви є зацікавлені оцінювати експонати, мистецькі виступи чи
змаг за звання Гетьманича та Гетьманівни. Пригадуємо, що суддями не мають бути зв’язкові,
опікуни, або виховники, які приготовили чи допомогли юнацтву приготуватися до Орликіяди.
Перед змагом Орликіяди:
 Прочитайте та добре опануйте матеріали — це дуже важливо, щоб судити справедливо.
 Привезіть з собою копію матеріалів на випадок, якщо виникають питання.
 Перегляньте правила заздалегідь, щоб ви були ознайомлені з критеріями суддівства.
Підчас змагу:
 Після приїзду на Союзівку загони будуть визначатися виключно числом загону – не
числом/назвою куреня чи станиці. Об’єктивність є одним з найважливіших обов’язків судді; не
питайте учасників число/назву куреня чи станиці.
 Всі судді зберуться в будинку “Полтава” ½ години до початку змагу якого вони будуть судити.
Ми розглянемо процес суддівства з вами. Ви отримаєте ручку і дошку (clipboard) з картками
для точкування.
 Будемо просити суддів сказати кілька слів про себе перед змагом, щоб познайомити вас із
учасниками - просимо подумати, що хочете сказати!
 Картки для точкування повинні бути заповнені повністю, і головний суддя повинен зібрати всі
картки і здати разом з остаточними підсумками.
 При оцінці, зокрема під час ранніх експонатів/виступів, не нагороджуйте відразу найвищу
кількість точок. Майте на увазі, що інші загони ще будуть представляти/виступати і ви не
хочете встановити стандарт за дуже високо занадто рано.
 Просимо дотримуватися таємності голосування. Судді не можуть:
1. обговорювати точкування або впливати на інших суддів (якщо у вас є будь-які
запитання, просимо звертатись до головної судді);
2. спілкуватися з учасниками підчас виступів – не дозволяється учасникам ходити чи
сидіти близько суддів; і
3. обговорювати точкування з іншими перед закриттям – всі результати є
конфіденційними поки не оголошено на закритті.
 Не давайте більше (незаслужених) точок своїм гурткам, куреням, станицям.
 Судді повинні мати на увазі, що це не тільки змаг, але освітній досвід для учасників, багато з
яких повернуться у наступних роках. Просимо бути позитивними й обнадійливими, але не
соромтеся, щоб дати конструктивну критику якщо учасники її бажають.
Після змагу:
 Ми можливо будемо обговорювати зміст вашого точкування з учасниками або виховниками
після змагу, але ми ніколи не покажемо ваших карток для точкування, і не будемо розкривати,
який суддя зробив конкретні зауваження або судження. Суддівські рішення є остаточними –
ми не дозволимо другого вгадування (second guessing) суддів, зовнішнього тиску, щоб змінити
рішення суддів пост-факт і т.д.
 Тим не менше, присутні звертають увагу і знають суддів, і це не рідкість для деяких станиць
зв'язатися з суддями безпосередньо. Якщо будь-які учасники, виховники або представники
станиць з вами будуть сперечатися про висліди змагу, не соромтеся скерувати їх до нас. Якщо
ви вирішите взяти участь в діалозі з ними, просимо висловити тільки вашу власну думку – а не
думки інших суддів.

