POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy:
a) sędziów klasy okręgowej grupy O w zakresie awansu do IV ligi oraz spadku do niższej ligi,
b) sędziów klasy okręgowej grupy W w zakresie spadku do niższej ligi,
c) sędziów klasy A w zakresie awansu do klasy okręgowej grupy O i W.
2. Dla sędziów ustala się następujące granice wieku:
Klasa Okręgowa
•
•

kandydat na sędziego IV ligi – do 36 lat
granica wieku: do 45 lat

Klasa „A”
•
•

kandydat na sędziego klasy okręgowej – do 32 lat (urodzeni po 1 lipca 1985 r.)
granica wieku: do 50 lat

3. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku kalendarzowym,
a uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów w danej klasie kończą się 1 lipca danego roku.
4. Powołuje się komisję ds. weryfikacji spadków i awansów, w skład której wchodzić będą:
a) 2 przedstawiciele Kolegium Sędziów Tarnów (Ryszard Świerczek, Paweł Marszałek),
b) 2 przedstawiciele Kolegium Sędziów Żabno (Paweł Fido, Mateusz Libera),
c) Przedstawiciele Komisji Szkoleniowej, w skład której wchodzić będą: Michał Górka, Paweł Gądek,
Dawid Kogut
Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów będzie władna do podejmowania decyzji dotyczących
spadków i awansów oraz wszystkich innych decyzji określonych niniejszym regulaminem.
5. Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów może nadać uprawnienia sędziemu do sędziowania danej
klasy, mimo przekroczenia obowiązującej granicy wieku.
6. Liczba sędziów klasy okręgowej na sezon rozgrywkowy 2017/18 wynosić będzie maksymalnie 16
sędziów (11 reprezentantów Kolegium Sędziów Tarnów oraz 5 reprezentantów Kolegium Sędziów
Żabno).
7. W przypadku rezygnacji sędziego z prowadzenia zawodów klasy okręgowej (z jakiegokolwiek
powodu) w trakcie sezonu, na jego miejsce w sytuacji awaryjnej (np. brak dostatecznej ilości sędziów
do prowadzenia zawodów w danej klasie) Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów może
desygnować wyróżniającego się sędziego kl. A reprezentującego KS Tarnów (w przypadku wycofania
się sędziego KS Tarnów) lub KS Żabno (w przypadku wycofania się sędziego KS Żabno) – w celu
uzupełnienia limitów.
8. Sędziowie zobowiązani są do:
a) posiadania odpowiedniej sprawności fizycznej, zgodnie z ustalonymi kryteriami w tym zakresie,
b) odznaczania się nienaganną postawą etyczno-moralną (m.in. przestrzegania zapisów zawartych
w Sędziowskim Kodeksie Etycznym),
c) aktywnego działania w macierzystej organizacji sędziowskiej, szczególnie w zakresie szkolenia,
d) bardzo dobrej znajomości przepisów gry w piłkę nożną (i ich interpretacji) oraz regulaminów
rozgrywek, na które są delegowani,
e) osiągania pozytywnych ocen na prowadzonych zawodach,

f) posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczające do sędziowania zawodów piłkarskich.
9. Sędziom zabrania się:
a) pełnić funkcji działacza w klubie sportowym posiadającym sekcję piłkarską,
b) pełnić funkcji trenera, chyba że pracodawcą jest organ inny niż klub, w którym funkcję pełni sędzia,
np. szkoła, urząd miasta. W takiej sytuacji sędzia nie może prowadzić zawodów w tej klasie
rozgrywkowej, w której jest trenerem.
c) zawodnika klubu sportowego w tej samej klasie rozgrywkowej (bez względu na grupę), w której
zawodnik pełni funkcję sędziego.
Wszelkie spory w powyższym zakresie będą indywidualnie rozpatrywane przez Komisję ds. weryfikacji
spadków i awansów.
10. Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów, Kolegium Sędziów Tarnów, Kolegium Sędziów Żabno
oraz Komisja Szkoleniowa mogą nakładać na sędziów dodatkowe zadania szkoleniowe, jak m.in.
przesyłanie samooceny po przeprowadzonych przez siebie zawodach czy udział w szkoleniach
korespondencyjnych. Niewykonanie obowiązków w wyznaczonych terminach może powodować
wstrzymanie sędziego w obsadzie zawodów.
EGZAMINY PRAKTYCZNE
1. Na zawodach sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym (obserwacjom) w ilości:
• sędziowie Klasy Okręgowej (grupa O) – minimum 4 obserwacje w sezonie,
• sędziowie Klasy Okręgowej (grupa W) – minimum 2 obserwacje w sezonie,
• sędziowie Klasy „A” spełniający warunki do awansu – minimum 4 (cztery) – w rundzie,
• pozostali sędziowie Klasy „A” – brak obserwacji. Sędziowie będą oceniani, m.in. na
podstawie frekwencji na szkoleniach, kursie korespondencyjnym czy okresowym testom
sprawdzających wiedzę z przepisów.
2. Do przeprowadzenia egzaminów praktycznych sędziów upoważnieni są obserwatorzy
odpowiedniego szczebla.
3. W przypadku otrzymania oceny 7,8 lub 7,9 z powodu popełnienia rażącego błędu do rankingu
będzie brana średnia oceny przewidywanej i otrzymanej (przykład: nota otrzymana 7,9 + nota
przewidywana 8,3 = 16,2, podzielona przez dwa daje notę 8,1).
4. W meczach, które nagrywane są przez KS Tarnów, KS Żabno lub Klub, sędziom przysługuje prawo
zgłoszenia do Komisji ds. weryfikacji spadków i awansów zastrzeżeń do oceny obserwatora
wystawionej w arkuszu obserwacji, a także do opisu zawartego w tym arkuszu. Zgłoszenie musi
zostać złożone do Komisji ds. weryfikacji spadków i awansów w terminie 7 dni od daty otrzymania
obserwacji z zawodów, ale nie później niż do dnia 30-06-2017 r. Wyniki analizy zgłoszonych
zastrzeżeń, będą brane pod uwagę przy dokonywaniu obsady, a także przy rozpatrywaniu spadków
i awansów sędziów. W takim wypadku ciężar dowodu spoczywa na sędziach.
5. Dopuszcza się złożenie odwołania przez sędziów od ocen wystawionych przez obserwatorów po
spełnieniu wymogów formalnych, tj.
a) odwołujący osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/elektronicznej składa na ręce
Komisji ds. weryfikacji spadków i awansów wniosek o rozpatrzenie odwołania wraz
z uzasadnieniem spornych sytuacji, wskazując na minutę i sekundę jej rozpoczęcia oraz
zakończenia w materiale filmowym. Przy odwołaniu sędzia przedstawia jako załącznik na
nośniku elektronicznym zapis video wskazanej/ych sytuacji.
b) termin złożenia odwołania nie może przekroczyć 7 dni od otrzymania przez sędziego arkusza
obserwacji.
Decyzję o uznaniu/nieuznaniu odwołania podejmuje Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów
w terminie 14 dni od dnia złożenia przez sędziego odwołania.
6. Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów może przeprowadzać obserwacje telewizyjne.
Uzyskane z nich oceny, rankingi i opinie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
o awansach/spadkach.

7. Średnia ocena z obserwacji zostaje pomnożona przez współczynnik 4.

EGZAMINY TEORETYCZNO-KONDYCYJNE
1. W sezonie rozgrywkowym 2017/2018 Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów zorganizuje
dwa egzaminy konkursowe (egzamin teoretyczny oraz kondycyjny): przed rundą jesienną
i przed rundą wiosenną. Informacje o egzaminach zostaną podane na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem egzaminów drogą mailową.
2. W sezonie 2017/2018 w egzaminach wezmą udział sędziowie Grupy O oraz Grupy
W reprezentujących KS Tarnów oraz KS Żabno oraz sędziowie Klasy A – kandydaci do klasy
okręgowej wskazani przez Przewodniczących ww. Kolegiów Sędziów najpóźniej 14 dni przed
planowanym terminem egzaminu.
3. Usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie powinny być skutecznie doręczone do Komisji
ds. weryfikacji spadków i awansów w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
urlopykstarnow@gmail.com. Zasadność usprawiedliwień rozpatruje Komisja ds. weryfikacji
spadków i awansów W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie sędzia
przystępuje do egzaminu poprawkowego jak w pierwszym terminie (nadal posiada prawo
awansu). Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku kontuzji doznanej przez sędziego
w trakcie egzaminu kondycyjnego, a następnie potwierdzonej przez właściwego lekarza. Sędzia
w ciągu 48 godzin musi na adres urlopykstarnow@gmail.com przedłożyć kopię zaświadczenia
lekarskiego.
4. Sędziowie, którzy nie poddadzą się egzaminom lub nie zaliczą egzaminu
teoretycznego/kondycyjnego zostaną wstrzymani w obsadzie do momentu zaliczenia egzaminu
w terminie poprawkowym.
5. Egzamin poprawkowy odbędzie się nie wcześniej niż 14 dni od organizacji pierwszego
egzaminu konkursowego.
6. Komisja egzaminacyjna zobowiązana jest do przeprowadzenie egzaminów, tj. sprawdzenie
poprawności odpowiedzi do testu teoretycznego oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań oraz
przekazania wyników do Komisji ds. weryfikacji spadów i awansów. Ostateczne decyzje
dotyczące egzaminów podejmuje Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów.
7. Egzamin uważa się za liczony w przypadku uzyskania przez sędziego nie mniej niż 21 punktów
na 30 możliwych do zdobycia (70% prawidłowych odpowiedzi). Dla sędziów walczących
o awans minimum zaliczeniowe wynosi 24 pkt.
8. Limity dla egzaminów kondycyjnych będą każdorazowo ogłaszane przez Komisję ds. weryfikacji
spadków i awansów w terminie minimum 30 dni przed terminem planowanych egzaminów.
9. Zasady punktacji zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Sędziowie klasy okręgowej nie ubiegający się o awans do IV ligi (Grupa W) zostaną zaliczeni
do odpowiedniej klasy pod warunkiem uzyskania na egzaminie sprawności fizycznej
i teoretycznej ustalonego minimum (zgodnie z załącznikiem nr 1)
11. Nie poddanie się sprawdzianom w wyżej wymienionych terminach z winy sędziego lub
dwukrotne nie zaliczenie któregoś z egzaminu (teoretycznego lub kondycyjnego) powoduje
niesklasyfikowanie sędziego i przeniesienie do niższej klasy rozgrywkowej lub oddanie
sędziego do dyspozycji macierzystego Kolegium Sędziów.
12. Każdy sędzia, który wziął udział w egzaminie teoretyczno-kondycyjnym, ma prawo złożyć
odwołanie od uzyskanego wyniku w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia
egzaminu teoretyczno-kondycyjnego.
13. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w siedzibie Kolegium Sędziów Tarnów lub przesłane
drogą e-mail na adres: urlopykstarnow@gmail.com z podaniem uzasadnienia podnoszonych
kwestii.
14. Odwołanie rozpatruje Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów w terminie do 30 dni od jego
wniesienia.
15. Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów traktując różne odpowiedzi na to samo pytanie
wielotorowo, dokonuje korekty punktacji (przyznając wyłącznie dodatkowe punkty) nie tylko tym
sędziom, którzy wnieśli w tej sprawie przewidziane regulaminem odwołanie, ale wszystkim
sędziom, których odpowiedź można traktować wielotorowo.

16. Od decyzji wydanej w trybie określonym w pkt. 15 nie przysługuje dalsze odwołanie.
RANKING
1. Każdy z obserwatorów i obserwatorów TV, który będzie obserwował sędziów sporządzi ranking
wszystkich ocenianych sędziów, a na podstawie tych rankingów zostanie ustalona kolejność.
Do ustalenia kolejności zostanie wykorzystana średnia ważona. Najlepsze miejsce uzyska
sędzia, którego średnia ważona miejsc w rankingach będzie najwyższa.
2. Obserwatorzy swoje rankingi będą prowadzić i wysyłać na bieżąco podczas trwania sezonu –
po każdym obserwowanym meczu. Zasady tworzenia rankingów określa załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
LISTY KLASYFIKACYJNE
1. Listy kwalifikacyjne zarówno po rundzie jesiennej jak i po całym sezonie ustalone będą
oddzielnie dla każdej z grup (osobno dla grupy O i W).
2. Punktacja współzawodnictwa w Grupie O prowadzona będzie według następujących kryteriów
zgodnie z przyporządkowanymi do nich wskaźnikami przeliczeniowymi:
- sprawdziany teoretyczne (średnia ocen) 10 % oceny,
- sprawdziany praktyczne (średnia ocen) 45 % oceny,
- ranking (średnia punktów rankingowych) 45 % oceny,
X= 0,1 * T + 0,45* (4*P) + 0,45*R
3. Punktacja współzawodnictwa w Grupie W prowadzona będzie według następujących kryteriów
zgodnie z przyporządkowanymi do nich wskaźnikami przeliczeniowymi:
-sprawdziany teoretyczne (średnia ocen) 30 % oceny,
-sprawdziany praktyczne (średnia ocen) 70 % oceny,
X= 0,3*T + 0,70*P
4. O miejscu sędziego w klasyfikacji decydowała będzie suma miejsc z poszczególnych
składowych rywalizacji z uwzględnieniem wskaźników przeliczeniowych.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub większą liczbę sędziów takiego samego wyniku
w poszczególnych klasach rozgrywkowych o klasyfikacji zadecyduje wiek sędziego, tzn. im
młodszy sędzia tym zajmie wyższą pozycję na liście kwalifikacyjnej.

SPADKI I AWANSE
1. Awans do grona sędziów IV ligi określają zasady spadku i awansu sędziów IV ligi w danym
sezonie rozgrywkowym w prowadzącym rozgrywki ZPN.
2. Po zakończeniu rozgrywek Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów ustali listę klasyfikacyjną
w każdej klasie rozgrywkowej, która jest podstawą do spadków i awansów na nowy sezon.
O liczbie sędziów awansujących i spadających z danej klasy rozgrywkowej decyduje Komisja
ds. weryfikacji spadków i awansów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dopuszcza się modyfikację powyższych zapisów stosowną uchwałą, podjętą przez Komisję ds.
weryfikacji spadków i awansów. Decyzje podjęte przez Komisję ds. weryfikacji spadków
i awansów zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 4 członków Komisji.
W przypadku równej ilości głosów, ostateczny głos należy do Przewodniczącego Kolegium
Sędziów Tarnów.
2. Zmiany niniejszych zasad wymagają formy pisemnej.
3. Wszelkie zmiany na listach uprawnionych sędziów następują na wniosek Komisji ds. weryfikacji
spadków i awansów. Skreślenie z listy sędziów na dany sezon następuje w następujących
przypadkach:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia przez Wydział Dyscypliny decyzji uniemożliwiającej realizacje uprawnień sędziego,

c) w przypadku określonym w pkt. 6.
4. Decyzje w sprawie awansów i spadków mają charakter nominacji i nie podlegają odwołaniu
oraz zaskarżeniu.
5. Jeżeli poza miejscami spadkowymi znajdują się sędziowie, którzy przekroczyli granicę wieku
danej klasy lub nie spełnili kryteriów pozostania w danej klasie, to zostaną oni przesunięci do
niższej klasy rozgrywkowej. Na zwolnione przez nich miejsca Zarząd Kolegium Sędziów, do
którego należy Sędzia, może uzupełnić skład sędziów danej klasy.
6. Sędzia może być czasowo urlopowany po uprzednim uzyskaniu zgody Kolegium Sędziów, do
którego należy sędzia. W przeciwnym przypadku zostaje on skreślony z listy sędziów danej
klasy i po ustaniu urlopowania, sklasyfikowany w klasie B. O zaliczeniu sędziego do określonej
klasy rozgrywkowej oraz o zakresie niezbędnych w tym celu egzaminów, decyduje Kolegium
Sędziów, do którego należy sędzia, po wygaśnięciu urlopu.
7. Do obliczania terminów, o których mowa w niniejszym regulaminu stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
8. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku uprawiona jest Komisja ds. weryfikacji
spadków i awansów. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami decyzje podejmie
Komisja ds. weryfikacji spadków i awansów.
9. Z chwilą wejścia w życie niniejszych „Zasad awansu i spadku sędziów” tracą moc
dotychczasowe obowiązujące Zasady i ustalenia w tym zakresie.
10. Kryteria „Zasad awansu i spadku sędziów” obowiązują od sezonu 2017/2018.

