Objaśnienie systemu formularzy oceny
Spirit of the Game WFDF/BULA.
(Formularze oceny są dostępne w 27 językach na www.wfdf.net oraz www.beachultimate.org)

Po co nam formularze?
Cele formularzy oceny Spirit of the Game (SOTG):
1) Pomoc w zrozumieniu, czym jest Spirit of the Game
2) Informacja zwrotna i wskazówki dla drużyn, nad którymi elementami Spiritu muszą popracować
3) Możliwość nagrodzenia drużyny, która uzyskała najwyższe oceny
Aby osiągnąć te cele, rozumienie i sposób wypełniania formularzy powinny być w każdej drużynie
podobne. Zdajemy sobie sprawę, że SOTG jest trudny do uchwycenia, a wyjątki i przykłady można
mnożyć, w zależności od kraju, poziomu rywalizacji etc… Mimo to wierzymy, że jeśli gracze zastosują się
do tego przewodnika, uda nam się utworzyć możliwie obiektywny system oceniania.

Jak wypełniać formularz











Formularz powinna wypełniać cała drużyna wspólnie. Te kilka minut po meczu można
wykorzystać na tłumaczenie nowym graczom ,na czym polega SOTG. Na początku dyskusje i
praca nad oceną mogą wydawać się długie, ale z czasem będzie szło wam coraz szybciej.
Oczekujemy, że zazwyczaj drużyna przeciwna zasługuje na normalny, dobry Spirit. System został
skonstruowany zgodnie z tym założeniem. Dlatego, podstawą w każdej kategorii oceny jest
pozycja “dobry”, co odpowiada 2 punktom. Po każdym meczu, zastanówcie się czy drużyna była
w konkretnej kategorii lepsza niż, gorsza niż czy taka sama jak podczas przeciętnego meczu. Na
tej podstawie wystawcie ocenę.
Skupiajcie się na raz tylko na jednym pytaniu i zaznaczajcie ocenę, dotyczącą tylko jego. Nie
zaczynajcie od zbiorczego wyniku w głowie i nie próbujcie dopasować do niego ocen
cząstkowych.
Zdarza się, że podczas meczu nie wydarzyło się nic szczególnego, co mogłoby rzutować na ocenę
SOTG. W takim przypadku, w każdej kategorii, powinniście wystawić 2 punkty. Suma punktów
wyniesie wtedy 10 i będzie oznaczała dobry Spirit.
Pytanie “Jak przedstawia się nasz Spirit w porównaniu do przeciwników?” znajduje się w
formularzu, ponieważ ważne jest też zachowanie waszej drużyny podczas gry. Jest to okazja do
zastanowienia się nad własną postawą w minionym meczu. Jeśli czujecie, że wypadliście gorzej
niż przeciwnicy, oceńcie ich wyżej.
Wystawiajcie rzetelne i prawdziwe oceny, które odzwierciedlają kategorie z formularza. Nie
oceniajcie drużyny wysoko dlatego, że “było miło” albo dlatego że zrobili śmieszną zabawę w
pomeczowym kółku.
Wykonajcie to, co do was należy i odnieście wypełniony formularz do wyznaczonego przez
organizatorów miejsca.
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Jeśli wszystkie drużyny będą wypełniać formularze SOTG zgodnie z powyższymi wskazówkami, pozwoli to
zidentyfikować tych, którzy zasługują na wyróżnienie oraz tych, którzy potrzebują wskazówek, co mogą
poprawić w swoim SOTG. Oczywiście ten system nie jest doskonały. Niestety, właściwie niemożliwym jest
wytłumaczyć pojęcie tak szerokie jak Spirit of the Game. Mimo to, komisja WFDF SOTG wciąż stara się
podtrzymywać i rozbudowywać tradycję SOTG na całym świecie. Jeśli masz jakiekolwiek komentarze
odnośnie formularzy oceny, skontaktuj się z komisją WFDF SOTG (sotg@wfdf.org).

Rozwiązywanie konfliktów
Jeżeli wystąpią problemy ze SOTG w konkretnym meczu, komisja WFDF SOTG sugeruje, aby drużyny
porozmawiały po grze i wytłumaczyły sobie, dlaczego oceniły przeciwników niżej niż “dobrze”. Może
mieć to miejsce w pomeczowym kółku lub później. Alternatywą jest też napisanie komentarzy na
formularzu oceny SOTG.

Wskazówki dla organizatorów
1) Wyznacz osobę odpowiedzalną za sprawy dotyczące SOTG. Komisja WFDF SOTG sugeruje:
a. Ogłosić graczom, kto jest tą osobą i gdzie mogą ją znaleźć podczas turnieju.
b. Taka osoba powinna dobrze znać zasady Ultimate i zasady SOTG.
c. Taka osoba powinna być uważana za uczciwą i niestronniczą.
d. Pod koniec każdego dnia, osoba odpowiedzialna powinna przejrzeć wyniki SOTG i
porozmawiać z drużynami, które uzyskały bardzo niskie oceny.
e. Osoba odpowiedzialna powinna porozmawiać również z kapitanami drużyn, które
wystawiły niskie oceny.
2) Ogłoś graczom, jak będą udostępniane wyniki SOTG (online/publicznie). Komisja WFDF SOTG
sugeruje:
a. Pod koniec turnieju opublikuj średnie wyniki każdej drużyny z sumy uzyskanych punktów
oraz średnie z każdej kategorii. Przykład znajdziesz na:
http://www.beachultimate.org/blog/2011/09/spirit-of-the-game-wcbu---fina.html
b. Udostępnij kapitanom szczegółowe wyniki SOTG z konkretnego meczu, jeśli Cię o to
poproszą.
3) Zanim ogłosisz zwycięzcę SOTG, upewnij się, że wszystkie oceny są policzone i dwukrotnie
sprawdzone.
4) Podczas ogłaszania zwycięskiej drużyny, staraj się unikać zwrotu “drużyna z najlepszym
Spiritem”. Zamiast tego powiedz np. “Pamiętając o tym, co w Ultimate wyjątkowe – Spirit of the
Game, nagroda SOTG wędruje do…”
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