
Warszawa, 18 maja 2016 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN 

 

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy, 

 

 Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informację na temat kolejnych decyzji szkolenio-

wo-organizacyjnych. 

 

 

I. Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego 

KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno-szkoleniowych sędziów i obser- 

watorów szczebla centralnego – sesja Lato 2016: 

 8-10 lipca 2016 (piątek-niedziela): grupa TopAmator (A & B), asystenci (poza zawodowy-

mi), obserwatorzy (Olecko) 

 10-12 lipca 2016 (niedziela-wtorek): sędziowie zawodowi (Olecko) 

 23-24 lipca 2016 (sobota-niedziela): sędziowie III ligi (Zielonka k. Warszawy) *** 

 29-31 lipca 2016 (piątek-niedziela): sędzie, asystentki i obserwatorki szczebla centralne-

go (Wiązowna) 

*** – Uwaga! Wojewódzkie KS mają możliwość zgłoszenia na ten kurs również obserwatorów III 

ligi (mailem na adres sedzia@pzpn.pl do 15 czerwca 2016; w zgłoszeniu należy podać liczbę 

obserwatorów – jeszcze bez konkretnych nazwisk). Indywidualne zgłoszenia nie będą 

przyjmowane. Kurs dla obserwatorów trwa jeden dzień – 23 lipca (sobota), od południa do kolacji 

– obejmuje trzy wykłady i egzamin teoretyczny. 

Dokładne harmonogramy kursów będą przesyłane bezpośrednio do zainteresowanych. 

 

 

II. Tematy szkoleniowe – Lato/Jesień 2016 

Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na ak-

tualny okres szkoleniowy – Lato 2016: 

1. Przepisy Gry 2016/17 – przegląd kluczowych zmian 

2. „Spirit of the game” – jak czuć ducha gry? Rekomendacje KS PZPN 

3. SPA/DOGSO – aktualne zapisy Art. 12 i wytyczne 

4. Wybrane aspekty niesportowego zachowania – trzymanie, pociąganie, popychanie 

5. Art. 11 – najnowsze wskazówki 

Tematy te muszą być zrealizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce, dla sędziów oraz ob-

serwatorów wszystkich klas, w ramach letniego cyklu szkoleniowego (czerwiec – listopad 2016). 

Dodatkowo Centralna Komisja Szkoleniowa rekomenduje przeprowadzenie szkoleń z tematów: 
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6. Ocena starć „bramkarz – napastnik” 

7. Efektywne systemy pracy zespołu sędziowskiego 

Jesienią CKSz. przedstawi kolejne tematy do realizacji w ramach zimowego cyklu 

szkoleniowego (grudzień 2016 – maj 2017). 

 

 

III. Nowe egzaminy sprawnościowe 

W związku z decyzjami FIFA, Kolegium Sędziów PZPN wprowadza od 1 lipca 2016 nowe 

testy sprawnościowe na szczeblu centralnym: dla sędziów: sprinty na 40 m oraz bieg interwałowy 

w nowej formule (75 m biegu + 25 m chodu); dla asystentów: test CODA, sprinty na 30 m oraz 

bieg interwałowy w nowej formule. Szczegóły w okólniku FIFA (oryginał + polskie tłumaczenie). 

Normy obowiązujące na szczeblu centralnym od 1 lipca 2016: 

→ Sędziowie (zawodowi, grupa TopAmator, III liga) – kategoria 1 (sprinty: 6,0 sek.; interwał: 15 

sek. /18 sek., 4800 metrów) 

→ Sędziowie asystenci – kategoria 1 (CODA: 10 sek.; sprinty: 4,7 sek.; interwał: 15/20 sek.) 

→ Sędzie. Ekstraliga – kategoria 1 (6,4 sek.; 17/20 sek., 4000 metrów).  

                  I liga – kategoria 2 (6,5 sek.; 17/22 sek.). 

→ Sędzie asystentki. Międzynarodowe – kategoria 1 (11 sek.; 5,1 sek.; 17/22 sek.).  

                                    Pozostałe – kategoria 2 (11,1 sek.; 5,2 sek.; 17/24 sek.).  

                                    Zdające swój pierwszy egzamin na szczeblu centralnym  

                                    – kategoria 3 (11,2 sek.; 5,3 sek.; 17/26 sek.). 

 Decyzję co do terminu wprowadzenia nowych testów oraz przyjęcia norm dla poszczegól-

nych klas na szczeblach od IV ligi w dół pozostawia się wojewódzkim KS. Centralna Komisja 

Szkoleniowa rekomenduje przyjęcie norm z kat. 2 dla sędziów IV ligi. Zgodnie z wytycznymi FIFA 

zaleca się obecność karetki podczas egzaminów sprawnościowych. 

 

 

IV. Kandydaci na obserwatorów szczebla centralnego 

KS PZPN uprzejmie prosi o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2016 

r. zgłoszeń kandydatów na obserwatorów szczebla centralnego na sezon 2016/2017. 

Przypominamy, że do zgłoszeń nowych kandydatów (którzy nie byli obserwatorami szcze-

bla centralnego w sezonie 2015/16) należy dołączyć ich sędziowskie CV oraz arkusze obserwacji 

z obecnego sezonu (z III ligi). Wymóg ten nie dotyczy byłych sędziów międzynarodowych. 

Na sezon 2016/2017 KS PZPN przewiduje powołanie podobnej liczby obserwatorów, jak 

w obecnym sezonie (liczba meczów na szczeblu centralnym pozostanie niezmieniona). 
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V. Kandydatki na sędzie szczebla centralnego 

Kolegium Sędziów PZPN zachęca do zgłaszania nowych kandydatek na sędzie oraz sędzie 

asystentki szczebla centralnego. Wymagania: 

→ Tylko sędzie rzeczywiste 

→ Minimum roczny staż w organizacji 

Zgłoszenia zawierające dane kandydatek – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, okręg 

(podokręg), mail, tel. kom. oraz akces na listę „sędzie” lub „asystentki” – prosimy przesyłać mai-

lem na adres sedzia@pzpn.pl do 15 czerwca 2016. Zgłoszone kandydatki zostaną powołane na 

letni kurs unifikacyjno-szkoleniowy w Wiązownie, a po pomyślnym zaliczeniu egzaminów będą 

zakwalifikowane do prowadzenia zawodów na szczeblu centralnym w sezonie 2016/17. 

 

 

 

          (-) Zbigniew Przesmycki 

 

        Przewodniczący KS PZPN 
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