Regulamin awansu sędziów klasy A i B
Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 08 lipca 2020 r.
Rozdział 1
[postanowienia ogólne]
§ 1. Regulamin określa:
1) zasady awansu sędziów klasy A i B Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Nożnej;
2) obowiązki sędziów klasy A i B Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Nożnej;
3) zasady zgłaszania urlopowań.
§ 2. Regulamin obejmuje sędziów Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Nożnej.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Sędziach – rozumie się przez to sędziów Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Nożnej uprawionych do prowadzenia meczów piłki nożnej w klasie
A i B, na podstawie aktualnej licencji sędziowskiej;
2) licencji sędziowskiej – rozumie się przez to zezwolenie, o którym mowa w uchwale
nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich;
3) Obserwatorach – rozumienie się przez to obserwatorów Kolegium Sędziów
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej uprawnionych do obserwacji meczów
piłki nożnej w klasie A i B;
4) sezonie rozgrywkowym – rozumie się przez to cykl rozgrywkowy jesień-wiosna;
5) Walne Zebranie – rozumie się przez to zgromadzenie sędziów Kolegium Sędziów
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej posiadających aktualną licencję
sędziowską i obserwatorów Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Nożnej, połączone ze szkoleniem plenarnym;
6) KS ZZPN – rozumie się przez to Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Nożnej;
7) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Nożnej;
8) ZZPN – rozumie się przez to Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej;
9) KS PZPN – rozumie się przez to Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej;
10) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin zasad awansu sędziów klasy A i B
Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 lipca 2019r.
§ 4. Sędzią może być osoba, która:
1) posiada co najmniej średnie wykształcenie (legitymująca się odpowiednim
dokumentem);
2) posiada dobrą sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę;
3) odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną;
4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) aktywnie działa w KS ZZPN, w szczególnie w zakresie szkolenia;
6) nie jest członkiem, zawodnikiem ani działaczem żadnego klubu sportowego piłki nożnej
związanego z sekcją seniorską;

7) wykazuje odpowiednią dyspozycyjność do prowadzenia meczów piłki nożnej.
§ 5. Uprawnienia do prowadzenia meczów piłki nożnej dla Sędziów nadawane są na jeden
sezon rozgrywkowy.
§ 6. Zarząd może wystąpić do Zarządu ZZPN z wnioskiem o cofnięcie uprawnień Sędziego
do prowadzenia meczów w klasie A i B w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego lub po jego
zakończeniu, w przypadku gdy Sędzia:
1) nie przestrzega lub uchyla się od spełniania wymogów określonych w Regulaminie;
2) narusza normy etyczno-moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego piłki nożnej;
3) zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie przestrzega regulaminów i postanowień ZZPN lub PZPN związanych z pełnieniem
funkcji sędziego piłki nożnej;
5) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie merytorycznym;
6) nie uzyska wyniku pozytywnego z egzaminów kondycyjnego i teoretycznego
w pierwszym terminie wyznaczonym przez KS ZZPN lub któregokolwiek z tych
egzaminów w pierwszym lub drugim terminie.
§ 7. W trakcie trwania sezonu rozgrywkowego i w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
kierując się potencjalnymi perspektywami rozwoju Sędziów oraz uzyskiwanymi przez nich
wynikami egzaminów, Zarząd może wystąpić do Zarządu ZZPN z wnioskiem o nadanie
Sędziemu, uprawnień sędziego klasy Okręgowej.
Rozdział 2
[wiek i liczba sędziów]
§ 8. Górną granicą wieku dla Sędziego – jest wiek 65 lat.
§ 9. Sędzia, który w danym roku osiągnie górną granicę wieku, nie uzyskuje prolongaty
uprawnień do prowadzenia meczów piłki nożnej w klasie A i B w sezonie rozgrywkowym
rozpoczynającym się w tym danym roku, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 10. Listę Sędziów przed każdym sezonem rozgrywkowym określa Zarząd, przedstawiając
ją do zatwierdzenia Zarządowi ZZPN.
Rozdział 3
[egzaminy]
§ 11. 1. Sędzia poddawany jest egzaminom kondycyjnym i teoretycznym co najmniej dwa
razy w trakcie sezonu rozgrywkowego.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia egzaminów dla Sędziów ustalany jest przez KS ZZPN.
3. Sędzia, który nie przystąpił do egzaminu kondycyjnego lub teoretycznego w pierwszym
terminie lub nie uzyskał pozytywnego wyniku z jednego z tych egzaminów w tym terminie,
może przystąpić do egzaminów w drugim terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Nie uzyskanie przez Sędziego pozytywnego wyniku z egzaminu kondycyjnego lub
teoretycznego z jakiejkolwiek przyczyny, powoduje przerwę Sędziego w prowadzeniu meczów
piłki nożnej do czasu uzyskania pozytywnego wyniku danego egzaminu, z zastrzeżeniem ust.
7.

5. Przerwa, o której mowa w ust. 5, oznacza brak uwzględnienia Sędziego w obsadzie
sędziowskiej meczów piłki nożnej w IV lidze, klasie Okręgowej, klasie A jako sędziego
głównego.
6. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonych
terminach do egzaminów kondycyjnego lub teoretycznego, zostanie poddany ocenie Zarządu.
7. Sędzia, który w terminie egzaminu kondycyjnego lub teoretycznego został delegowany
do prowadzenia meczu piłki nożnej, poddany jest egzaminowi w nowym terminie.
8. Warunkiem uzyskania nominacji do prowadzenia meczów piłki nożnej:
1) w następnym sezonie rozgrywkowym przez Sędziego;
2) w kolejnej rundzie przez Sędziego;
– jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminów, o których mowa w ust. 1.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd na wniosek Sędziego może zwolnić
go od uczestnictwa w egzaminach, o których mowa w ust. 1, organizowanych w wyznaczonych
terminach. Nie zwalnia to Sędziego od poddania się tym egzaminom przed Komisją
Szkoleniową w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, dodatkowy termin egzaminów odbywa się na
koszt Sędziego, który złożył wniosek o zwolnienie go od uczestnictwa w egzaminach.
[egzamin kondycyjny]
§ 12. 1. Egzamin kondycyjny dla Sędziów składa się z dwóch testów.
2. Warunkiem zaliczenia egzaminu kondycyjnego jest uzyskanie minimów
zaliczeniowych z testu nr 1 (test szybkości) i testu nr 2 (bieg interwałowy).
3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia egzaminu kondycyjnego, określające
w szczególności jego zakres oraz limity czasowe, regulują odrębne postanowienia i instrukcje.
4. Zmiana rodzaju testu lub limitów czasowych podawana jest do wiadomości przez
Komisję Szkoleniową KS ZZPN.
5. Warunkiem dopuszczenia Sędziego do egzaminów kondycyjnych jest posiadanie
ważnego zaświadczenia lekarskiego.
6. W przypadku kontuzji w trakcie egzaminu kondycyjnego, Sędzia w terminie 48 godzin,
od dnia zakończenia egzaminu, zobowiązany jest doręczyć do siedziby KS ZZPN odpowiednie
zaświadczenie lekarskie potwierdzające zaistnienie kontuzji oraz jej charakter.
7. Doręczenie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6, powinno nastąpić w formie
pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail. Dla zachowania terminu,
określonego w ust. 6, decydujące znaczenie ma data wpływu zaświadczenia w formie pisemnej
do siedziby KS ZZPN, data jego nadania w placówce operatora pocztowego lub data jego
nadania w formie elektronicznej.
8. Brak doręczenia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6, w sposób przewidziany
w ust. 7, jest równoznaczny z uzyskaniem negatywnego wyniku z egzaminu kondycyjnego ze
wszystkimi tego konsekwencjami. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezawinionych
przez Sędziego, zaświadczenie doręczone po terminie określonym w ust. 6, może zostać uznane
za skutecznie doręczone.
9. Sędzia, który uczestniczył w szkoleniu wyjazdowym (obóz unifikacyjno-szkoleniowy)
i nie przystąpił do egzaminu kondycyjnego przeprowadzanego w trakcie szkolenia
wyjazdowego, uznany jest jako Sędzia, który nie zaliczył egzaminu w pierwszym terminie,
chyba że przed tym egzaminem przedstawi odpowiednie zaświadczenie lekarskie wyłączające
go z udziału w tym egzaminie.

[egzamin teoretyczny]
§ 13. 1. Egzamin teoretyczny dla Sędziów składa się z testu pisemnego według zasad
sprawdzianu KS PZPN.
2. Egzamin teoretyczny ma charakter zaliczeniowy. Warunkiem zaliczenia egzaminu
teoretycznego jest uzyskanie przez Sędziego co najmniej 21 pkt, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Względem Sędziego, który ubiega się o awans do klasy O, warunkiem zaliczenia
egzaminu teoretycznego jest uzyskanie co najmniej 24 pkt. Reguła ta obowiązuje także
w przypadku wszystkich egzaminów teoretycznych organizowanych podczas zajęć, kursów,
warsztatów, których celem jest przeprowadzenie selekcji Sędziów ubiegających się o awans.
4. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia egzaminu teoretycznego, określające
w szczególności jego zakres i warunki regulują odrębne postanowienia i instrukcje.
5. Sędzia, który uczestniczył w Walnym Zebraniu lub szkoleniu wyjazdowym
(obóz unifikacyjno-szkoleniowy) i nie przystąpił do egzaminu teoretycznego
przeprowadzanego w ich trakcie, uznany jest jako Sędzia, który nie zaliczył egzaminu
w pierwszym terminie.
[egzamin praktyczny]
§ 14. 1. Na wybranych zawodach mistrzowskich klasy A, Sędziowie poddawani są
egzaminowi praktycznemu (obserwacja) przez delegowanych na te zawody Obserwatorów.
2. Egzaminem praktycznym, o którym mowa w ust. 1, objęci zostaną młodzi Sędziowie
z potencjalnymi perspektywami rozwoju umiejętności sędziowskich.
§ 15. 1. Głównym celem egzaminu praktycznego są względy szkoleniowe oraz ocena
aktualnej formy Sędziego, jego potencjału i umiejętności sędziowskich.
2. Aktualna forma Sędziego i jego potencjał umiejętności sędziowskich poddane ocenie
w trakcie egzaminu praktycznego, są elementami uwzględnianymi przy obsadzie sędziowskiej
meczów piłki nożnej.
§ 16. 1. Oceny wystawiane są w skali 5.0 – 8.60, co 0,1 pkt a ich publikacja następuje
w raporcie obserwatora.
2. Sędzia uzyskujący regularne oceny na poziomie 8.30 uznawany jest Sędziego w dobrej
formie.
3. W przypadku gdy w trakcie sezonu rozgrywkowego Sędzia uzyska z egzaminu
praktycznego ocenę w skali 7,8 lub 7,9 (popełnienie rażącego błędu), ocena taka podlega
klasyfikacji w następujący sposób:
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X – ocena w skali 7,8 lub 7,9 uzyskana przez Sędziego w przypadku rażącego błędu
Y – ocena jaką Sędzia uzyskałby gdyby nie popełnił rażącego błędu (ocena hipotetyczna)
Z – ocena podlegająca klasyfikacji
4. Klasyfikacje oceny, o której mowa w ust. 3 stosuje się tylko w przypadku uzyskania przez
Sędziego w trakcie sezonu rozgrywkowego nie więcej niż dwóch ocen z egzaminu
praktycznego w skali 7,8 lub 7,9.

§ 17. Oceny opublikowane w raporcie obserwatora mogą podlegać weryfikacji przez Zarząd
na podstawie obserwacji telewizyjnych lub materiałów filmowych (wideo). Przeprowadzona
weryfikacja może doprowadzić do zmiany oceny.
§ 18. 1. Sędziemu przysługuje prawo do zgłoszenia Zarządowi zastrzeżeń co do oceny
opublikowanej w raporcie obserwatora, a także do opisu czy uzasadnienia zawartego w tym
raporcie.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się do Zarządu w terminie 14 dni od dnia
zakończenia meczu piłki nożnej, podczas którego przeprowadzony został egzamin praktyczny.
Zgłoszenie musi zawierać zarejestrowany zapis wideo z meczu.
3. Do sposobu i trybu wnoszenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio § 12 ust. 7 i 8.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega rozpatrzeniu przez Zarząd na podstawie
zarejestrowanego zapisu wideo, o którym mowa w ust. 2.
5. Po rozpatrzeniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd rozstrzyga w jego
przedmiocie oraz w stosunku do Sędziego, Obserwatora, raportu obserwatora.
Rozdział 4
[szkolenia i rozwój sędziów]
§ 19. 1. Sędzia zobowiązany jest do aktywnego udziału:
1) w szkoleniach organizowanych przez Zarząd, zarówno stacjonarnych jak
i wyjazdowych (obóz unifikacyjno-szkoleniowy);
2) w warsztatach i kursach wszelkiego rodzaju organizowanych dla Sędziów;
3) w corocznym Walnym Zebraniu.
2. Nieobecność lub brak aktywnego uczestnictwa Sędziego w szkoleniach, warsztatach
i kursach, o których mowa w ust. 1, stanowi przedmiot oceny Zarządu.
3. Brak obecności na szkoleniach organizowanych przez KS ZZPN, może skutkować
sankcjami organizacyjnymi związanymi z obsadą sędziowską.
4. Brak obecności przez Sędziego na 80% organizowanych przez KS ZZPN szkoleń
uniemożliwia ubieganie się takiego Sędziego o awans do klasy Okręgowej.
§ 20. KS ZZPN może nakładać na Sędziów, w szczególności ubiegających się o awans do
klasy Okręgowej dodatkowe obowiązki związane z ich rozwojem obejmujące w szczególności:
1) samoocenę przeprowadzonych meczów piłki nożnej;
2) sprawdzanie znajomości obowiązujących metodologii podejmowania decyzji przez
sędziego w trakcie meczu piłki nożnej;
3) poddanie się badaniom wagi i tkanki tłuszczowej;
4) poddanie się testowi interwałowemu np. yo-yo;
5) sprawdzenie znajomości materiałów szkoleniowych rekomendowanych przez Komisję
Szkoleniową ZZPN.
Rozdział 5
[lista klasyfikacyjna]
§ 21. 1. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego Zarząd ustala listę klasyfikacyjną Sędziów,
ubiegających się o awans do klasy Okręgowej, uwzględniając:
1) wyniki egzaminu praktycznego (obserwacji) oraz rekomendacji publikowanych
w raportach obserwatorów;
2) zaliczenia egzaminów kondycyjnego i teoretycznego w pierwszym terminie;

3) opinię Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Przewodniczącego
Komisji Szkoleniowej referującym jakość, merytorykę i rzetelność realizacji
dodatkowych obowiązków, o których mowa w § 20 oraz formy Sędziego na
organizowanych warsztatach i kursach.
2. Lista klasyfikacyjna, o której mowa w ust. 1, może także uwzględniać miejsca
w rankingach, jakie zajmował Sędzia u poszczególnych obserwatorów, o ile rankingi takie
zostaną sporządzone dla wszystkich Sędziów.
3. Rankingi, o których mowa w ust. 2, nie mogą stanowić podstawy kwestionowania przez
Sędziego listy klasyfikacyjnej.
4. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Sędziego takiej samej ilości punktów
na liście klasyfikacyjnej, o których mowa w ust. 1, o miejscu Sędziów na tych listach rozstrzyga
Zarząd.
§ 22. 1. Klasyfikacja Sędziego na liście klasyfikacyjnej, o której mowa w § 21 ust. 1,
następuje po przeprowadzeniu przez Sędziego meczów piłki nożnej w sezonie rozgrywkowym
w okresie jego dyspozycyjności dla referenta do spraw obsady sędziów przez okres co najmniej
50% wszystkich meczów piłki nożnej w klasie B w sezonie rozgrywkowym.
2. Sędzia, który nie został sklasyfikowany na liście klasyfikacyjnej, o której mowa
w § 21 ust. 1, poddany zostanie ocenie Zarządu.
Rozdział 6
[awanse]
§ 23. 1. Awans Sędziów następuje na podstawie procedur określonych w Regulaminie.
2. O awansach Sędziów rozstrzyga Zarząd ZZPN na wniosek Zarządu na podstawie list,
o których mowa w § 21 ust. 1, zasad zawartych w Rozdziale 5 przy uwzględnieniu wieku
i liczby Sędziów, o których mowa w Rozdziale 2 oraz postanowień niniejszego Rozdziału.
§ 24. 1. Po zakończeniu jesiennej rundy w sezonie rozgrywkowym oraz po przeprowadzeniu
w wiosennej rundzie sezonu rozgrywkowego egzaminów, o których mowa w § 11 ust. 1, Zarząd
wskazuje Sędziów ubiegających się o awans do klasy Okręgowej.
2. Sędziowie, o których mowa w ust. 1, w jesiennej rundzie w sezonie rozgrywkowym,
zobligowani są:
1) pozostać dyspozycyjni dla referenta do spraw obsady sędziów przez okres co najmniej
70% wszystkich meczów piłki nożnej w klasie A;
2) spełniać wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie.
3. Sędziowie, o których mowa w ust. 1, poddani zostaną procesowi selekcji pod nadzorem
Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej KS ZZPN.
4. W trakcie wiosennej rundy w sezonie rozgrywkowym, Sędziowie, o których mowa
w ust. 1, prowadzą co najmniej cztery mecze w klasie A, w trakcie których poddani zostaną
egzaminowi praktycznemu przez Obserwatorów wyznaczonych przez Zarząd.
5. Nominację do awansu uzyska co najmniej jeden Sędzia, który osiągnął najlepsze wyniki
z egzaminów praktycznych, o których mowa w ust. 4, rankingów kroczących, rekomendacji
publikowanych w raportach obserwatorów oraz przebiegu procesu selekcji, o którym mowa
w ust. 3.
§ 25. 1. O liczbie Sędziów awansujących do klasy Okręgowej rozstrzyga Zarząd ZZPN na
wniosek Zarządu, zgodnie z § 23 ust. 2.
2. Rozstrzygnięcia Zarządu ZZPN, o których mowa w ust. 1, podlegają ponownemu
rozpatrzeniu w przypadku ich zaskarżenia przez Sędziego, którego rozstrzygniecie dotyczy.

3. Rozstrzygnięcie Zarządu ZZPN podjęte na skutek zaskarżenia, o którym mowa w ust. 2,
jest ostatecznie i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
Rozdział 7
[urlopowania]
§ 26. 1. Sędzia za zgodą Zarządu może być czasowo urlopowany.
2. Zgoda Zarządu na czasowy urlop każdorazowo powinna określać:
1) czas urlopu;
2) wymogi, jakie Sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy sezon
rozgrywkowy.
3. Sędzia, którego czasowy urlop w sezonie rozgrywkowym trwa dłużej niż sześć miesięcy,
poddany zostanie ocenie Zarządu.
Rozdział 8
[postanowienia końcowe]
§ 27. Interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi.
§ 28. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga odpowiednio Zarząd lub
Zarząd ZZPN.
§ 29. Regulamin został przyjęty przez Zarząd w dniu 08 lipca 2020 r.
§ 30. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu ZZPN w dniu ……
§ 31. Regulamin wchodzi w życie w dniu …….
§ 32. Traci moc Regulamin awansu i spadku sędziów klasy B i C Kolegium Sędziów
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 lipca 2019 r.

