
Regulamin Sędziów i Obserwatorów SENIOR 
Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej

z dnia 20.04.2018 r.

Dział 1
[postanowienia ogólne]

§ 1. Regulamin określa: 
1) zasady  prowadzenia  meczów  piłkarskich  przez  sędziów  KS  ZZPN,  którzy

przekroczyli  dotychczas  istniejące  limity  wiekowe  ograniczające  lub  wyłączające
prowadzenie tych meczów;

2) zasady prowadzenia obserwacji meczów piłkarskich przez obserwatorów KS ZZPN,
którzy  przekroczyli  dotychczas  istniejące  limity  wiekowe  ograniczające  lub
wyłączające prowadzenie tych obserwacji;

3) zasady  dopuszczenia  sędziów  KS  ZZPN  i  obserwatorów  KS  ZZPN,  którzy
przekroczyli dotychczas istniejące limity wiekowe do prowadzenia lub prowadzenia
obserwacji meczów piłkarskich w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz w
rozgrywkach  młodzieżowych  –  z  wyłączeniem  Centralnej  Ligi  Juniorów  i  innych
rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez PZPN.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) sędziach  KS  ZZPN  kategorii  SENIOR  (sędzia  SENIOR)  –  rozumie  się  przez  to

sędziów  KS  ZZPN,  którzy  przekroczyli  dotychczas  istniejące  limity  wiekowe  do
prowadzenia meczów piłkarskich w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz
w rozgrywkach młodzieżowych – z wyłączeniem Centralnej Ligi Juniorów i innych
rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez PZPN;

2) obserwatorach  KS  ZZPN  kategorii  SENIOR (obserwator  SENIOR)  –  rozumie  się
przez  to obserwatorów KS ZZPN, którzy przekroczyli  dotychczas  istniejące  limity
wiekowe  do  prowadzenia  obserwacji  meczów  piłkarskich  w  IV  lidze  i  niższych
klasach  rozgrywkowych  oraz  w  rozgrywkach  młodzieżowych  –  z  wyłączeniem
Centralnej Ligi Juniorów i innych rozgrywek młodzieżowych prowadzonych;

3) KS ZZPN – rozumie się przez to Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej w Szczecinie; 

4) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd KS ZZPN;
5) ZZPN – rozumie się przez to Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej;
6) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Sędziów i Obserwatorów SENIOR

Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia …… 2018 r.

§ 3. Dopuszcza się sędziów SENIOR oraz obserwatorów SENIOR do prowadzenia lub
obserwacji  meczów  piłkarskich  w  IV  lidze  i  niższych  klasach  rozgrywkowych  oraz  w
rozgrywkach młodzieżowych – z wyłączeniem Centralnej Ligi Juniorów i innych rozgrywek
młodzieżowych prowadzonych przez PZPN, po spełnieniu warunków:

1) stałego  posiadania  ważnej  karty  zdrowia  wystawionej  przez  specjalistyczną
Przychodnię Sportowo-Lekarską lub upoważnionego lekarza medycyny sportowej;

2) utrzymywania  sprawności  fizycznej  i  intelektualnej  oraz aktywności  szkoleniowej,
weryfikowanej  na  podstawie  przeprowadzonych  testów  sprawnościowych  
i  psychofizycznych,  według  kryteriów  stosowanych  dla  sędziów i  obserwatorów  
KS ZZPN danej klasy rozgrywkowej.



Dział 2
[Sędziowie KS ZZPN kategorii SENIOR]

Rozdział 1
[limity wiekowe]

§ 4. Sędzia SENIOR w roli może prowadzić mecze piłkarskie:
1) w roli sędziego głównego – do osiągnięcia wieku 67 lat;
2) w roli sędziego asystenta – do osiągnięcia wieku 67 lat.

§ 5. 1. Sędzia SENIOR, będący dotychczas sędzią szczebla centralnego Top Amator A lub
B lub  sędzią  asystentem szczebla  centralnego  może,  po  spełnieniu  warunków,  o  których
mowa w § 3 pkt 1 i 2 oraz § 6 ust. 4, prowadzić zawody jako sędzia główny i sędzia asystent
w rozgrywkach seniorów, o których mowa w § 4 ust.  1 i  2,  jak również w rozgrywkach
młodzieżowych  na  szczeblu  ZZPN,  z  wyłączeniem  Centralnej  Ligi  Juniorów  i  innych
rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez PZPN. 

2. Sędzia SENIOR, będący dotychczas sędzią III ligi i niższych klas rozgrywkowych lub
sędzią asystentem w tych klasach rozgrywkowych, może po spełnieniu warunków, o których
mowa w § 3 pkt 1 i 2 oraz § 6 ust. 4, prowadzić zawody, jako sędzia główny i sędzia asystent
w rozgrywkach seniorów, o których mowa w § 4 ust.  1 i  2,  jak również w rozgrywkach
młodzieżowych  na  szczeblu  ZZPN,  z  wyłączeniem  Centralnej  Ligi  Juniorów  i  innych
rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez PZPN.

Rozdział 2
[egzaminy]

§ 6. 1. Sędzia SENIOR oraz kandydat na sędziego SENIOR poddawany jest egzaminom
kondycyjnym i teoretycznym minimum dwukrotnie w trakcie sezonu piłkarskiego.

2. Zakres  egzaminów  dla  sędziów  SENIOR  oraz  kandydatów  na  sędziów  SENIOR
ustalany jest w odrębnym trybie przez Komisję Szkoleniową KS ZZPN i zatwierdzany wraz
ze składem Komisji Egzaminacyjnej przez Zarząd ZZPN. 

3. Sędzia  SENIOR  oraz  kandydat  na  sędziego  SENIOR,  który  nie  przystąpił  do
egzaminu kondycyjnego lub teoretycznego w pierwszym terminie bądź nie zaliczył jednego z
tych  egzaminów  w  tym  terminie,  może  przystąpić  do  egzaminów  w  drugim  terminie.
Niezaliczenie  jednego  z  tych  egzaminów  w  drugim  terminie  powoduje  przerwę  w
prowadzeniu zawodów do czasu zaliczenia egzaminów przed kolejną rundą. 

4. Warunkiem uzyskania nominacji do prowadzenia meczów piłkarskich:
1) w następnym sezonie rozgrywkowym przez kandydata na sędziego SENIOR;
2) w kolejnej rundzie przez sędziego SENIOR;
– jest pozytywne zaliczenie egzaminów, o których mowa w ust. 1.

5. Warunkiem dopuszczenia  sędziego  SENIOR i  kandydata  na  sędziego  SENIOR do
egzaminów  kondycyjnych  jest  posiadanie  ważnej  karty  zdrowia  wystawionej  przez
specjalistyczną  Przychodnię  Sportowo-Lekarską  lub  upoważnionego  lekarza  medycyny
sportowej, o której mowa w § 3 pkt 2. 

[egzamin kondycyjny]



§ 7. 1. Egzamin kondycyjny dla sędziów SENIOR oraz kandydatów na sędziów SENIOR
mających prowadzić zawody piłkarskie (seniorów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz
w rozgrywkach młodzieżowych) 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), adekwatnych dla
klasy rozgrywkowej, w której dany sędzia SENIOR lub kandydat na sędziego SENIOR, ma
prowadzić zawody. 

3. Szczegółowy  tryb  przeprowadzenia  egzaminu  kondycyjnego,  określający  w
szczególności jego zakres oraz limity czasowe, regulują odrębne postanowienia i instrukcje,
których  publikacja  na  stronie  internetowej  KS  ZZPN  następuje  najpóźniej  w  terminie  3
miesięcy przed planowanym terminem egzaminu. 

4. Zmiana  rodzaju  testu  lub  limitów czasowych podawana  jest  do  wiadomości  przez
Komisję Szkoleniową KS ZZPN w sposób, o którym mowa w ust. 3, najpóźniej w terminie 1
kwietnia – odnośnie egzaminów letnich i 1 listopada – odnośnie egzaminów zimowych. 

[egzamin teoretyczny]
§ 8.1. Egzamin teoretyczny dla sędziów SENIOR oraz kandydatów na sędziów SENIOR

mających prowadzić zawody piłkarskie (seniorów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz
w rozgrywkach młodzieżowych) składa się z testu pisemnego zawierającego 30 pytań.

2. Warunkiem  zaliczenia  egzaminu  teoretycznego  jest  udzielenie  przynajmniej  80%
poprawnych odpowiedzi, w czasie 30 minut.

[egzamin praktyczny]
§ 9.1. Na zawodach mistrzowskich i pucharowych organizowanych przez ZZPN sędziowie

SENIOR  poddawani  są  egzaminowi  praktycznemu  (obserwacji)  przez  obserwatorów  KS
ZZPN, nie należących do kategorii obserwator SENIOR.

2. Liczba obserwacji, o których mowa w ust. 1 jest proporcjonalna do ilości prowadzonych
zawodów, lecz nie mniejsza niż 2 w ramach jednej rundy. 

3. Oceny wystawiane są w skali 5.0 – 10.0. co 0,1 i stanowią jeden z elementów listy
klasyfikacyjnej uwzględnianej przy obsadzie kolejnych zawodów dla sędziów SENIOR. 

§ 10. Sędziowie SENIOR prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów mogą być
częściej uwzględniani w obsadzie zawodów, natomiast prezentujący słabszy poziom rzadziej.
Ilość  wyznaczonych  zawodów  nie  podlega  roszczeniu  ze  strony  sędziego  SENIOR i  nie
podlega uzasadnieniu ze strony KS ZZPN. 

§  11.  W przypadku  popełnienia  przez  sędziego  SENIOR podczas  prowadzenia  meczu
piłkarskiego poważnego błędu, może on zostać odsunięty od prowadzenia zawodów do końca
danej rundy rozgrywkowej.

Dział 3
[Obserwatorzy KS ZZPN kategorii SENIOR]

Rozdział 1
[limity wiekowe]

§ 12. Obserwator SENIOR może prowadzić obserwację meczu piłkarskiego do osiągnięcia
wieku 70 lat.



§ 13. Obserwator SENIOR, będący w przeszłości sędzią szczebla centralnego Top Amator
A lub B lub obserwatorem zawodów szczebla centralnego może, po spełnieniu warunków, o
których mowa w § 3 pkt 1 i 2 oraz § 14 ust. 4, prowadzić obserwację meczów piłkarskich w
IV  lidze  i  niższych  klasach  rozgrywkowych  oraz  w  rozgrywkach  młodzieżowych  –  z
wyłączeniem Centralnej  Ligi  Juniorów i innych rozgrywek młodzieżowych prowadzonych
przez PZPN.

Rozdział 2
[egzaminy]

§  14.1.  Obserwator  SENIOR oraz  kandydat  na  obserwatora  SENIOR poddawany  jest
egzaminom teoretycznym minimum dwukrotnie w trakcie sezonu piłkarskiego.

2. Zakres  egzaminów dla  obserwatorów SENIOR oraz  kandydatów na  obserwatorów
SENIOR  ustalany  jest  w  odrębnym  trybie  przez  Komisję  Szkoleniową  KS  ZZPN  i
zatwierdzany wraz ze składem Komisji Egzaminacyjnej przez Zarząd ZZPN. 

3. Obserwator SENIOR oraz kandydat na obserwatora SENIOR, który nie przystąpił do
egzaminu teoretycznego w pierwszym terminie bądź nie zaliczył jednego z tych egzaminów
w tym terminie, może przystąpić do egzaminów w drugim terminie. Niezaliczenie egzaminu
w drugim terminie  powoduje  przerwę w prowadzeniu  zawodów do czasu  jego zaliczenia
przed kolejną rundą. 

4. Warunkiem uzyskania nominacji do prowadzenia obserwacji meczów piłkarskich:
1) w następnym sezonie rozgrywkowym przez kandydata na obserwatora SENIOR;
2) w kolejnej rundzie przez obserwatora SENIOR;
– jest pozytywne zaliczenie egzaminów, o których mowa w ust. 1.

5. Warunkiem dopuszczenia obserwatora SENIOR i kandydata na obserwatora SENIOR
do  egzaminu  teoretycznego  jest  posiadanie  ważnej  karty  zdrowia  wystawionej  przez
specjalistyczną  Przychodnię  Sportowo-Lekarską  lub  upoważnionego  lekarza  medycyny
sportowej, o której mowa w § 3 pkt 2. 

[egzamin teoretyczny]
§  15.1.  Egzamin  teoretyczny  dla  obserwatorów  SENIOR  oraz  kandydatów  na

obserwatorów SENIOR mających prowadzić obserwację meczów piłkarskich (seniorów IV
ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz w rozgrywkach młodzieżowych) składa się z testu
pisemnego zawierającego 30 pytań.

2. Warunkiem  zaliczenia  egzaminu  teoretycznego  jest  udzielenie  przynajmniej  80%
poprawnych odpowiedzi, w czasie 30 minut.

§  16.  W  przypadku  popełnienia  przez  obserwatora  SENIOR  podczas  prowadzenia
obserwacji meczu piłkarskiego poważnego błędu, może on zostać odsunięty od prowadzenia
obserwacji zawodów do końca danej rundy rozgrywkowej.

Dział 4
[postanowienia końcowe]

§ 17.1. Regulamin nie uchybia przepisom:
1) Regulaminu Obserwatorów KS ZZPN;
2) Zasad  awansu  i  spadku  sędziów  Klasy  „A”  Kolegium  Sędziów

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie na sezon 2017/2018;
3) Zasad  awansu  i  spadku  sędziów  Klasy  Okręgowej  Kolegium  Sędziów

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie na sezon 2017/2018;



4) Zasad awansu i spadku sędziów IV ligi Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej
oraz  powoływania  kandydatów  na  sędziów  IV  ligi  od  sezonu  rozgrywkowego
2017/18.

2. Interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi.


