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Czerwiec 2017

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA, co
jest podstawowym warunkiem przynależności Kolegium Sędziów PZPN do powyższej
Konwencji oraz „Zasad awansu i spadku sędziów II ligi KS PZPN”.
Zasady dotyczą:
a) sędziów III ligi;
b) sędziów IV ligi;
c) sędziów klasy okręgowej;
d) sędziów Klasy „A”, „B” i niższych.
2. Sędziowie III i IV ligi muszą:
a) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno‐moralną;
c) osiągać odpowiednie oceny na prowadzonych zawodach;
d) posiadać estetyczna sylwetkę sportową i wysoką sprawność fizyczną;
e) aktywnie działać w organizacji sędziowskiej ze szczególnym uwzględnieniem
działalności szkoleniowej;
f) potwierdzenie opłaty licencyjnej zgodnie z Uchwałą nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Uchwale nr IV/74 z dnia
19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich.
3. Sędziowie pozostałych klas muszą spełniać wymogi zawarte w pkt. 2 b, c ,d ,e, f.
4. Sędziowie (dotyczy wszystkich klas), nie mogą być:
a) pracownikiem, ani działaczem społecznym klubu sportowego posiadającego sekcję piłki
nożnej, ani też nie mogą otrzymywać z tego tytułu żadnych świadczeń.
b) trenerem seniorów oraz Podkarpackiej I i II ligi Juniorów starszych i młodszych,
5. Sędziowie piłki nożnej biorący udział w rozgrywkach, jako czynni zawodnicy, nie mogą
prowadzić zawodów jako sędziowie w rozgrywkach tej klasy, w której występują jako
zawodnicy.
6. O fakcie podjęcia pracy lub działalności społecznej w klubie sportowym posiadającym
sekcję piłki nożnej, sędziowie zobowiązani są do poinformowania Kolegium Sędziów
Podkarpackiego ZPN na piśmie w ciągu siedmiu dni. Brak zgłoszenia skutkować będzie
sankcjami dyscyplinarnymi.
7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Popdkarpackiego ZPN ma prawo delegować
sędziów na mecze wyższej klasy, niż nominalnie im przysługująca w danym sezonie.
§2
Postanowienia dotyczące wieku
1. Dla sędziów poszczególnych klas ustala się następujące granice wieku:
a) kandydat do II ligi w sezonie 2017/2018 wg ustaleń PZPN – jeden sędzia do 30 lat i jeden
do 35 lat;
b) kandydat na sędziego III ligi – do 35 lat (dopuszcza się możliwość powrotu sędziego do III
ligi dla sędziów, którzy wcześniej posiadali tę klasę rozgrywkową z zastrzeżeniem nie
ukończenia 35 roku życia);
c) kandydat na sędziego IV ligi – do 34 lat (dopuszcza się możliwość powrotu sędziego do IV
ligi dla sędziów, którzy wcześniej posiadali tę klasę rozgrywkową z zastrzeżeniem nie
ukończenia 34 roku życia);

d) kandydat na sędziego klasy okręgowej – do 40 lat (dopuszcza się możliwość powrotu
sędziego do klasy okręgowej dla sędziów, którzy wcześniej posiadali tę klasę rozgrywkową z
zastrzeżeniem nie ukończenia 40 roku życia).
2. Sędziowie, którzy wcześniej uzyskali awans mogą prowadzić zawody:
a) w III lidze ‐ do ukończenia 40 lat,
b) w IV lidze do ukończenia 45 lat,
c) w klasie okręgowej ‐ do ukończenia 50 lat,
d) w klasie A ‐ do ukończenia 55 lat,
e) w klasie B i niższych ‐ do ukończenia 65 lat,
f) sędziowie asystenci Ekstraklasy, I i II ligi ‐ wg ustaleń KS PZPN,
g) sędziowie asystenci w III i IV lidze ‐ do ukończenia 48 lat, w tym jeden do 32 lat,
h) sędziowie asystenci w klasie okręgowej‐ do ukończenia 50 lat, w tym jeden do 32 lat,
i) sędziowie asystenci pozostałych klas ‐ do ukończenia 58 lat, w tym jeden do 32 lat,
j) sędziowie asystenci w Podkarpackiej Lidze Juniorów (młodszych i starszych) ‐ do
ukończenia 45 lat, w tym jeden do 32 lat.
3. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku
kalendarzowym, a uprawnienia do prowadzenia zawodów w III i IV lidze oraz pozostałych
klasach rozgrywkowych kończą się z datą zakończenia sezonu rozgrywkowego.
4. Sędzia, który osiąga granicę wieku w danym roku kalendarzowym, nie może uzyskać
prolongaty swoich uprawnień na następny sezon.
5. Jeżeli poza miejscami spadkowymi na liście rankingowej w swojej klasie, są sędziowie,
którzy przekroczyli granicę wieku, w danym roku kalendarzowym, po zakończeniu sezonu
zostają obligatoryjnie przesunięci do klasy niższej. Na zwolnione przez nich miejsce Zarząd
Podkarpackiego/Zarządy Okręgowych i Podokręgowych Związków Piłki Nożnej (każdy wg
posiadanych kompetencji) na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego/Zarządów
Okręgowych i Podokręgowych Związków, może awansować kolejnych sędziów z
macierzystego OZPN‐u lub Podokręgu.
§3
Egzaminy – obserwacje
1. Na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi zgodnie z ustaleniami PZPN.
2. Sędziowie IV ligi i klasy okręgowej prowadzący zawody w swojej klasie są poddawani
egzaminom praktycznym – obserwacjom. Oceny wystawiane są w skali, 5 – 10 co 0,1 pkt.
zgodnie z wytycznymi KS PZPN z lutego 2016 r. Dopuszcza się możliwość prowadzenia
egzaminu praktycznego na zawodach klasy A, B sędziom kandydatom do klasy wyższej wg
ustaleń w Okręgach i Podokręgach.
3. Od wystawionych ocen przez obserwatorów nie przysługuje sędziom odwołanie. Zespół
powołany przez Zarząd KS Podkarpackiego ZPN ma prawo do anulowania oceny
obserwatora w uzasadnionych przypadkach (np. opis delegata, tajnego obserwatora oraz
ciągłego zapisu video).
4. W przypadku otrzymania przez sędziego oceny 7,4 i niższej z egzaminu praktycznego na
szczeblu III, IV ligi i klasy okręgowej, sędzia zostaje obligatoryjnie wstrzymany
w obsadzie na 4 terminy rozgrywkowe w swojej klasie (również Pucharze Polski),
a następnie poddany praktycznemu egzaminowi komisyjnemu, po którym Zarząd KS
podejmie decyzję, co do dalszej przydatności sędziego.
5. Sędzia prowadzący zawody po raz drugi na poziomie niezadowalającym (ocena 7,4
i niższa) zostaje automatycznie przesunięty do klasy niższej. Sędziowie wszystkich klas
prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani

w obsadzie zawodów, natomiast prezentujący słabszy poziom rzadziej. Ilość otrzymanych
zawodów do prowadzenia nie może być kwestionowana przez sędziego.
6. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego zostaje sporządzona lista ocen wszystkich sędziów
dla poszczególnych klas oddzielnie.
7. Sędzia, który zrezygnuję z prowadzenia zawodów w danej klasie rozgrywkowej lub osiąga
niezadawalające wyniki z egzaminów praktycznych (obserwacji) zostanie przekazany do
dyspozycji macierzystego KS Okręgu lub Podokręgu. W miejsce tego sędziego Zarząd KS
Podkarpackiego ZPN może powołać innego sędziego z Okręgu lub Podokręgu.
8. Do sklasyfikowania sędziów III ligi niezbędna jest ilość 6 obserwacji w sezonie
rozgrywkowym jesień‐wiosna.
9. Do sklasyfikowania sędziego IV ligi wymagane są minimum 5 (pięć) obserwacji
w sezonie rozgrywkowym jesień – wiosna.
10. Do sklasyfikowania sędziego klasy rozgrywkowej niższej niż IV liga wymagane są
minimum 3 (trzy) obserwacje w sezonie rozgrywkowym jesień – wiosna, z tym, że:
- w przypadku sędziego klasy okręgowej wymóg ten dotyczy tylko sędziego spełniającego
kryteria do awansu;
- w przypadku pozostałych sędziów - Kolegium Sędziów Okręgowego ZPN i Podokręgu
PN może określić odmienne wymagania.
§4
Egzaminy teoretyczne i kondycyjne
1. W każdym sezonie rozgrywkowym Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN organizuje
szkolenia i egzaminy dla sędziów IV ligi. Dla sędziów klasy Okręgowej oraz dla pozostałych
klas
właściwe
KS
Okręgów
i
Podokręgów:
a) W sezonie rozgrywkowym sędziowie poddawani są 2 egzaminom teoretycznym i 2
egzaminom kondycyjnym /po jednym w każdej rundzie rozgrywkowej/. Egzaminy mają
charakter konkursowy.
2. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy, przy czym egzamin filmowy ma
charakter zaliczeniowy (test filmowy zawierającego 30 sytuacji boiskowych uzyskanie min.
21 punktów tj. 70% sytuacji)
3. Zasady przeliczania punktów egzaminu teoretycznego z testu zawierającego 30 pytań dla
sędziów III, IV, sędziów klasy okręgowej oraz pozostałych klas rozgrywkowych :
Ilość
punktów
za
prawidłowe
odpowiedzi
30
29,5

Ocena

Ocena

5,00
4,90

Ilość
punktów
za
prawidłowe
odpowiedzi
26,5
26

Ocena

4,30
4,20

Ilość
punktów
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25,5
25
24,5

4,10
4,00
3,90
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21,5
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3,40
3,30
3,20

27,5
27

4,50
4,40

24
23,5

3,80
3,70

3,60
3,50

Minimum zaliczeniowe dla sędziów IV ligi wynosi 80 % punktów (24) możliwych do
uzyskania.
4. Zasady punktacji z egzaminu teoretycznego:
‐ odpowiedź pełna ‐1,0 pkt
‐ odpowiedź niepełna (w zakresie braku napomnienia) ‐0,5 pkt
‐ odpowiedź niepełna (błędna w zakresie napomnienia) ‐0,5 pkt
‐ brak zaznaczonej odpowiedzi, odpowiedź zaznaczona ołówkiem lub odpowiedź
zaznaczona i poprawiona – 0,0 pkt
‐ odpowiedź błędna (w zakresie kary zespołowej lub braku decyzji o karze wykluczenia
z gry – 0,0 pkt
5. Sprawdzian kondycyjny.
Test składa się z 2 części:
• Test szybkości (RSA – mierzą zdolność sędziego do wykonania powtarzalnych sprintów na
dystansie 40 m).
• Test wytrzymałości (Test interwałowy - ocenia zdolność sędziego do wykonania serii
biegów o wysokiej intensywności na odcinkach 75 m, przeplatane chodem na odcinkach 25m.
Test szybkości:
• 6 x 40m
• Przerwa pomiędzy sprintami – 60’’
• Dystans od linii startu do fotokomórki startowej – 1,5m
• Start – statyczny (Sędziowie powinni się ustawiać tak, aby stopa, którą stawiają z przodu
dotykała „linii startowej”).
• Jeżeli sędzia nie zaliczy jednego z sześciu biegów, musi otrzymać siódmą próbę,
natychmiast po szóstym biegu.
• Jeżeli sędzia nie zaliczy dwóch z siedmiu biegów, to taki test jest niezaliczony.
Czasy dla sędziów (Limity PZPN)
Limit FIFA Top Amator A, B, C, 3 liga 6,00
4 Liga
6,10
Klasa okręgowa
6,20
Czasy dla sędzi (Limity PZPN)
Limit FIFA, Ekstraliga
I Liga
Okręgi

6,40
6,50
6,60

Test wytrzymałości
• Sędziowie pokonują wyznaczony dystans w interwale: 75 m bieg z wysoką intensywnością
oraz 25 m marsz.
• Tempo jest regulowane przez pliki dźwiękowe audio, które odpowiadają kategorii sędziego.
• Sędziowie muszą startować z pozycji stojącej.
• Sędziom nie wolno startować przed sygnałem gwizdka.
• Na końcu każdej strefy biegu, każdy sędzia musi wbiec w „strefę chodu” przed dźwiękiem
sygnału gwizdka.
• Strefa chodu zaznaczona jest pachołkiem znajdującym się 1,5 m przed i 1,5 m za linią 75 m.
• Jeżeli sędzia nie zdąży postawić stopy w strefie chodu przed sygnałem, otrzyma ostrzeżenie
od egzaminatora.
• Jeżeli sędzia po raz drugi nie zdąży postawić stopy w strefie chodu przed sygnałem

gwizdka, egzaminator wyklucza takiego sędziego z dalszego biegu i informuje go o
niezaliczeniu testu.
0Czasy dla sędziów (Limity PZPN)
FIFA, Top Amator A, B, C, 3 liga
4 Liga
Klasa okręgowa
Czasy dla sędzi (Limity PZPN)
FIFA, Ekstraliga
I Liga
Okręgi

Interwał
15’’/18’’
15’’/20’’
15’’/22’’
Interwał
17’’/20’’
17’’/22’’
17’’/24’’

Dystans
4800
4000
4000
Dystans
4000
4000
4000

Protokół testu:
• Rozgrzewka
• 6 x 40m
• Przerwa 6’ - 8’
• Test interwałowy
• Rozbieganie
Egzamin biegowy dla sędziów kasy A i niższych
a) Test 1:
Sprint 6 x 40 metrów w odstępach 1min 20 sek (całkowity czas testu nie może
przekroczyć 8 minut) . Jedna grupa może liczyć maksymalnie do 10 sędziów.
Maksymalne czasy dla A klasa i niższych 6,8 s dla każdej z 6 prób – test obowiązkowy
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 40 metrów).
Jeżeli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedna dodatkową
próbę bezpośrednio po szóstym starcie z zachowaniem odstępu 1 min 20 sek.
Jeśli liczba nie zaliczonych sprintów jest większa niż 1 to sędzia nie zalicza tego
testu.
Warunkiem przystąpienia do Testu nr 2 jest zaliczenie Testu nr 1.
Test 2:
Test sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem.
Na pierwszy gwizdek prowadzącego test sędziowie muszą pokonać 150 metrów
biegiem z miejsca startu. Po czym mają oni do pokonania 50 metrów idąc. Na
kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów , po czym
następuje kolejne przejście 50 metrów. To składa się na 1 pełne okrążenie.
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą
wyznaczają 3 pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150
metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia”, to
obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem otrzymuje
ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony z egzaminu.
Sędziowie nie mogą startować przed sygnałem gwizdka jak również opuścić „strefy
chodzenia” przed następnym gwizdkiem.
Minimalna ilość okrążeń do zaliczenia Testu 2 w klasie Okręgowej i niższych minimum 10
pełnych okrążeń, przy zachowaniu następujących czasów:
 Klasa A ‐ bieg 35 s, chód 40 s
 Klasa B i C bieg 35 s, chód 45 s
 Sędziowie klasy B i C powyżej 50 roku życia bieg 40 s, chód 50s
Kryteria przeliczania dystansu Testu 2 na oceny :

12 pełnych okrążeń ‐ ocena 5,00
11 pełnych okrążeń ‐ ocena 4,50
10 pełnych okrążeń ‐ ocena 4,00
6. W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test sprawnościowy nie
będzie zaliczony.
7. Sędziowie, którzy nie przystąpią do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) na
pierwszym i drugim egzaminie w tym w dodatkowych terminach wyznaczonych
z powodu nieobecności usprawiedliwionej, zostaną przekazani do dyspozycji Kolegium
Sędziów macierzystego okręgu lub Podokręgu.
8. Dla sędziów, którzy nie przystąpili do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego
ewentualnie ulegli kontuzji w poprzednim egzaminie sprawnościowym) w pierwszym
terminie w nadzwyczajnych przypadkach losowych po pisemnym zwróceniu się przez
sędziego z wyprzedzeniem o zwolnienie, Zarząd KS może powołać sędziego na następny
wyznaczony termin. W tym przypadku wyniki uzyskane w dodatkowym terminie będą
zaliczone jak przewidują zasady spadku i awansu w pierwszym terminie.
9. Sędzia, który nieusprawiedliwiony nie weźmie udziału w jednym z egzaminów, zostanie
przekazany do dyspozycji macierzystego KS Okręgu i Podokręgu.
10. Sędzia, który nie zaliczy jednego ze sprawdzianów w pierwszym terminie w dwóch
kolejnych egzaminach, będzie przekazany do macierzystego KS Okręgu lub Podokręgu.
11. Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu sprawnościowego dozna kontuzji,
potwierdzonej przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin
powtórzyć, w tych samych warunkach po zgłoszeniu gotowości o przystąpieniu do testu
sprawnościowego. W tym przypadku wyniki uzyskane z powtórzonego egzaminu
sprawnościowego będą zaliczone jak przewidują zasady spadku i awansu
w pierwszym terminie. Sędzia, który nie zaliczy egzaminu kondycyjny nie będzie obsadzany
na żadnej klasie rozgrywkowej do czasu zaliczenia egzaminu.
12. Wszystkie egzaminy w II terminie sędziów IV ligi i sędziów klasy okręgowej odbywają
się w terminach uzgodnionych przez Zarząd KS Podkarpackiego ZPN i pod nadzorem
Zarządu KS Podkarpackiego ZPN.
13. Sędzia IV ligi, klasy okręgowej i A z testu teoretycznego musi uzyskać minimum 24,0
pkt. tj. 80% prawidłowych odpowiedzi. Sędziowie klasy B i C minimum 21,0 pkt.
14. Aby ubiegać się o awans do wyższej ligi sędzia musi uzyskać 5,00 z egzaminu
sprawnościowego interwałowego i minimum 24,00 pkt z egzaminu teoretycznego
w każdym z egzaminów.
15.Wymogi zaliczeniowe spełniają:
a/ sędziowie III i IV ligi, klasy okręgowej i A - w przypadku uzyskania oceny 5,00 z
egzaminu sprawnościowego interwałowego i 24,0 pkt z egzaminu teoretycznego
b/ sędziowie klas B i niższych- w przypadku uzyskania co najmniej 21 pkt z egzaminu
teoretycznego ( nie ma obowiązku zaliczenia biegów krótkich)
16.W przypadku nie spełnienia kryteriów zaliczeniowych przez sędziów:
• III ligi w rundzie jesiennej w miejsce opuszczającego III ligę awansuje sędzia IV ligi
zajmujący po zakończeniu poprzedniego sezonu rozgrywkowego kolejne miejsce
w rankingu;
• IV ligi w rundzie jesiennej w miejsce opuszczającego IV ligę awansuje sędzia klasy
Okręgowej z Okręgu lub Podokręgu sędziego opuszczającego tę ligę;
• podobne kryteria powinny stosować Kolegia Sędziowskie Okręgów i Podokręgów odnośnie
klasy Okręgowej i niższych;
• sędziowie nie spełniający kryteriów zaliczeniowych w egzaminach wiosennych opuszczają
swoje klasy rozgrywkowe bez możliwości podmiany, pomniejszają liczbę sędziów
spadających z danej klasy rozgrywkowej po sezonie.

17.Sędziowie, którzy ubiegają się o uzyskanie awansu do klasy wyższej mogą taki awans
osiągnąć poprzez zdanie egzaminów tylko w pierwszym terminie.
18.Sędzia powołany na kurs szkoleniowo‐egzaminacyjny musi przedłożyć komisji
egzaminacyjnej aktualne zaświadczenie lekarskie (kartę zdrowia), stwierdzające możliwość
wykonywania funkcji sędziego piłki nożnej.
§5
Sędziowie III ligi
1. Ustala się grupę sędziów III ligi na sezon 2017/2018 w ilości – 7 sędziów.
2. Po rundzie jesiennej z każdej grupy III ligi zostaną wyłonieni najlepsi sędziowie (lub
sędzia) z każdego ZPN (według ustaleń KS PZPN). Sędziowie ci w rundzie wiosennej
zostaną
poddani
egzaminom
organizowanym
przez
KS
PZPN
(zgodnie
z regulaminem Zasad awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi oraz powoływania
kandydatów na sędziów II ligi, Uchwała nr VI/155 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej.)
3. Kandydaci, którzy nie zdadzą jednego lub więcej egzaminów na szczeblu centralnym
i którzy zostaną przekazani do dyspozycji macierzystych Kolegiów Sędziów, będą brani pod
uwagę w klasyfikacji ogólnej III ligi.
4. Sędziowie kandydaci do II ligi w przypadku nie uzyskania awansu będą brani pod uwagę
w klasyfikacji ogólnej III ligi. (w rankingu nie liczą się oceny z obserwacji PZPN).
5. Degradacją objętych zostanie w sezonie 2017/2018 do siedmiu sędziów
z Podkarpackiego ZPN, liczba sędziów w sezonie 2018/2019 zostanie ustalona przez Zarząd
Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN przed rozpoczęciem rundy .
6. Sędziowie, którzy spadli z II ligi a spełniają warunki określone w § 2 pkt 2a (dotyczy
wieku), zostaną zaliczeni do III ligi.
§6
Sędziowie IV ligi
1. Ustala się, że w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 IV liga liczyć będzie do 30 sędziów.
2. Dopuszcza się możliwość spadku sędziów w trakcie sezonu nie prezentujących
odpowiedniego poziomu do prowadzenia zawodów tej klasy. Na miejsce sędziów
„spadkowiczów” dopuszcza się możliwość awansu sędziego z okręgu lub podokręgu z
którego pochodził sędzia.
3. Awans do III ligi uzyska do 7 sędziów spełniających wszystkie warunki określone
w niniejszym regulaminie. W grupie awansujących może znaleźć się co najmniej jeden
z sędziów objętych programem mentorskim.
4. Degradacją objętych zostanie po sezonie 2017/2018, do dziesięciu sędziów. O ilości
sędziów podlegających degradacji decyduje również liczba sędziów zdegradowanych
z III ligi w limicie wieku.
§7
Sędziowie klasy okręgowej
1. Liczbę sędziów w klasach okręgowych określą od sezonu 2017/2018 Zarządy Okręgowych
ZPN i Podokręgów na wniosek KS danego Okręgu lub Podokręgu. Po sezonie
rozgrywkowym (jesień‐wiosna) ustalona zostanie lista klasyfikacyjna.

2. Awans do IV ligi uzyska do 10 sędziów spełniających wszystkie wymagania regulaminowe
dotyczące awansu. W poszczególnych Kolegiach ( Rzeszów, Dębica, Krosno, Jarosław,
Stalowa Wola) gwarantuje się awans jednego sędziego.
3. Warunek dla ubiegających się o kandydowanie do IV ligi to spełnienie warunków
określonych w § 4 pkt. 17 z egzaminu teoretycznego i egzaminu sprawnościowego
w pierwszym terminie.
4. O ilości degradacji sędziów klasy okręgowej decyduje Zarząd OZPN lub Podokręgu na
wniosek KS OZPN lub Podokręgu zgodnie z listą klasyfikacyjną. Liczba sędziów objętych
degradacją może być większa w zależności od liczby sędziów awansujących
i spadających z lig wyższych.
§8
Pozostali sędziowie
1. Zakwalifikowanie sędziów do prowadzenia zawodów w klasie okręgowej, A, B
i niższych następuje w oparciu o przeprowadzone egzaminy w Okręgach i Podokręgach.
2. Dopuszcza się utworzenie w Kolegiach Sędziów Okręgów i Podokręgów kategorię
„Senior” – dotyczyłaby ona sędziów powyżej 65 lat, którzy uprawnieni byliby do
prowadzenia zawodów w charakterze sędziów asystentów w rozgrywkach seniorów
w klasie B i niższych oraz głównych i asystentów w rozgrywkach młodzieżowych bez
Podkarpackiej I i II ligi.
§9
Zasady ustalania list klasyfikacyjnych
1. Dla sędziów III, IV ligi ustala Zarząd KS Podkarpackiego ZPN w oparciu o następujące
zasady:
a) Po zakończonych rundach rozgrywkowych (jesień‐wiosna) Zarząd KS Podkarpackiego
ZPN ustala listę klasyfikacyjną dla sędziów III i IV ligi,
b) Dla klasy okręgowej i klas niższych ustalają KS Okręgów i Podokręgów,
c) Klasyfikując sędziów Zarząd KS Podkarpackiego ZPN bierze pod uwagę następujące
kryteria:
A). Umiejętności sędziego prezentowane na boisku podczas zawodów:
 analiza ocen i treści raportów obserwatorów według standardów PZPN;
 ranking obserwatorów – obejmujący cały sezon wg zajętych miejsc na podstawie
średniej ważonej rankingów wszystkich obserwatorów;
B). Ocena przygotowania fizycznego sędziego:
• wyniki egzaminów kondycyjnych
• analiza wydolności i innych parametrów uzyskanych z zapisów tętna podczas
egzaminów i treningów (w przypadkach, gdy sędziowie otrzymali stosowne
urządzenia);
• sportowa sylwetka, poziom tkanki tłuszczowej;
 podatność na kontuzje,
C). Ocena potencjału sędziego:
• wiek sędziego;
• postępy w stosunku do poprzednich sezonów;
• osobowość, charyzma, kultura osobista, wykształcenie, znajomość języków obcych;

•
•

zaangażowanie i dyspozycyjność sędziego zarówno w trakcie sezonu jak
i w okresie przygotowawczym (zawody kontrolne i inna działalność na rzecz KS
Podkarpackiego ZPN i Okręgów i Podokręgów);
Obecność na szkoleniach;

D). Znajomość Przepisów Gry w oparciu o:
• wyniki przeprowadzonych egzaminów teoretycznych;
• wyniki testów filmowych;
E). Przestrzeganie wysokich standardów etyczno-moralnych i regulaminowych:
• kary dyscyplinarne, sędziowie ukarani przez Wydział Dyscypliny Podkarpackiego
ZPN karą wyższą niż upomnienie nie maja prawa uzyskać awansu w danym sezonie
rozgrywkowym;
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Zarząd KS Podkarpackiego ZPN podejmuje decyzje
dotyczące poszczególnych sędziów: awans do wyższej klasy rozgrywkowej pozostawienie w
danej klasie rozgrywkowej lub spadek do niższej klasy rozgrywkowej.
2. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej oceny
z klasyfikacji po zakończeniu sezonu o miejscu sędziego decydują:
a) umiejętności sędziego prezentowane na boisku podczas zawodów, oceny
z egzaminów praktycznych (obserwacji),
b) ocena przygotowania fizycznego sędziego,
c) ocena potencjału sędziego,
d) znajomość Przepisów Gry w oparciu o egzaminy,
e) ranking obserwatorów.
3. Sędzia, który złoży rezygnację w trakcie trwania sezonu nie jest uwzględniany na
ostatecznej liście klasyfikacyjnej po zakończeniu sezonu.
4. Sporządzona przez Zarząd KS i odpowiednie Zarządy KS Okręgów i Podokręgów wg w/w
zasad lista sędziów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Podkarpackiego ZPN i jest podstawą
do awansu i spadku oraz zakwalifikowania do poszczególnych klas rozgrywkowych.
5. Sędziowie biorący udział w „Programie Mentorskim" mogą awansować
w ciągu sezonu o dwie klasy rozgrywkowe.
6. Sędziowie wszystkich klas mogą uzyskać awans po spełnieniu wszystkich warunków
zawartych w niniejszym regulaminie.
7. Awanse i spadki sędziów następują po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego za
wyjątkiem przypadków określonych § 9 pkt. 5, § 11 pkt. 5 i 6.
8. Od decyzji podjętych na podstawie niniejszych przepisów w sprawie awansów
i
spadków
nie
przysługuje
odwołanie.
9. O spadku decyduje końcowa lista sędziów ustalana decyzją Zarządu KS Podkarpackiego
ZPN, zgodnie z Regulaminem Awansów i Spadków 2017/2018.
Ostateczna decyzja odnośnie spadków należy do Zarządu KS.
Sędziemu od decyzji Zarządu KS Podkarpackiego ZPN nie przysługuje odwołanie. Dotyczy
to również Okręgów i Podokręgów.
10. Zakwalifikowanie sędziów do III i IV ligi zatwierdza Zarząd Podkarpackiego ZPN na
wniosek Zarządu KS, zaś do klas okręgowych i niższych Zarządy Okręgów i Podokręgów na
wniosek właściwych Kolegium Sędziów.
§ 10
Kryteria w zakresie doboru sędziów asystentów

na zawody Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi.
1. Dobór asystentów zgodnie z obowiązującym Regulamin Asystentów Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018.
2. Sędziami asystentami na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi muszą być sędziowie zgodnie z
ustaleniami KS PZPN.
3. Sędziami asystentami na zawodach III ligi muszą być sędziowie rzeczywiści.
4. Sędziowie i sędzie Ekstraklasy, I, II ligi mają obowiązek informowania KS Podkarpackiego
ZPN o obsadzie sędziów asystentów i sędziów technicznych na każde zawody.
5. Dobór sędziów asystentów na zawody III i IV ligi przez sędziów głównych musi być
zatwierdzony przez Zarząd KS Podkarpackiego ZPN oraz Zarządy macierzystych KS
Okręgów i Podokręgów.
6. Obowiązkowo na zawodach II, III i IV ligi jeden z asystentów musi być z Podkarpackiej
grupy sędziów asystentów.
7. Asystenci I i II grupy szczebla centralnego mogą być obsadzani zgodnie z ustaleniami KS
PZPN.
8. Sędziowie i sędzie Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi nie mogą być obsadzani jako asystenci na
zawody I, II, III i IV ligi .
§ 11
Postanowienia końcowe.
1. Sędziowie III ligi nie mogą być asystentami szczebla centralnego.
2. Podkarpacką Ligę Juniorów Starszych powinni prowadzić sędziowie i sędzie Ekstraklasy,
I, II, III i IV ligi, zaś Juniorów Młodszych sędziowie klasy okręgowej.
3. Dopuszcza się możliwość zaliczenia obserwacji sędziemu na meczu klasy niższej niż jego
uprawnienia pod warunkiem, że obserwacja ta zostanie przeprowadzona przez obserwatora
posiadającego uprawnienia do klasy równorzędnej sędziemu lub wyższej.
4. Sędziowie III, IV ligi, klasy okręgowej oraz pozostałych klas rozgrywkowych mogą być
czasowo urlopowani. Zgoda na czasowe urlopowanie każdorazowo ma zawierać następujące
elementy:
‐ określić jednoznacznie długość urlopowania,
‐ określić wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na
nowy sezon rozgrywkowy (zaliczenie odpowiednich egzaminów),
‐ każdy czasowy brak dyspozycyjności do prowadzenia zawodów wymaga pisemnego
zgłoszenia do Zarządu KS.
Po spełnieniu przez sędziego powyższych warunków Zarząd KS decyduje
o zakwalifikowaniu sędziego do określonej klasy biorąc pod uwagę:
a) staż sędziego,
b) wiek sędziego,
c) ilość lat prowadzenia zawodów w poszczególnych klasach rozgrywkowych,
d) perspektywa awansu.
5. W przypadku urlopowania na jedną rundę musi on być poddany egzaminowi
praktycznemu na minimum 3 zawodach – bez prawa awansu.
6. Sędzia może być przesunięty przez Zarząd Podk. ZPN, na wniosek Zarządu Kolegium
Sędziów Podk. ZPN,do klasy niższej lub pozbawiony uprawnień, jeżeli:
a) otrzyma dwa razy ocenę 7,4 i niższą,
b) naruszy normy etyczno‐moralne,
c) nie wykazuje niezbędnego zdyscyplinowania,

d) nie uczestniczy aktywnie w działalności organizacyjno‐szkoleniowej w Kolegium
Sędziów,
e) nie prowadzi zawodów ponad jeden rok w danej klasie rozgrywkowej,
f) nie przestrzega regulaminów i postanowień Podkarpackiego ZPN,
g) nie prezentuje odpowiedniego poziomu do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej.
7. Wprowadza się zakaz wcześniejszego
kontaktu (
przed zawodami), sędziów
z przedstawicielami klubów rozgrywających zawody na które został delegowany.
Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne odsunięcie sędziego od
prowadzenia zawodów na okres nie krótszy niż 1 miesiąc. Niezależnie od tego sprawa
zostanie przekazana do Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie oraz
odpowiedniej Komisji Dyscypliny Okręgów i Podokręgów.
8. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego
z obserwatorem i odwrotnie przed wyznaczonymi zawodami.
9. Zabrania się wspólnych wyjazdów, powrotów sędziów z obserwatorem „na” i „z”
wyznaczonych zawodów.
10. Obserwatorów obowiązują wytyczne KS PZPN z lutego 2016 roku dotyczące praw
i obowiązków obserwatorów. Omówienie meczu przez obserwatora, ocena sędziego następuje
po zakończonych zawodach. Po omówieniu obserwator może podać ocenę sędziemu ustnie w
formie ogólnej (nie punktowej).
11. Sędziowie i obserwatorzy mają obowiązek opuścić miejsce odbywania zawodów do
60 minut od chwili wejścia do szatni po zakończonych zawodach.
12. Sędziowie i sędzie Ekstraklasy, I, II, III ligi mogą być obsadzani, jako główni na zawody
IV ligi, klasy okręgowej i A klasy seniorów oraz niższych.
13. Sędziowie wszystkich klas rozgrywkowych nie będą informowani indywidualnie
o wyznaczonych zawodach. O tym, jakie zawody mają poprowadzić i kiedy, mają obowiązek
dowiedzieć się podczas szkoleń, na stronie internetowej oraz od kierowników obsady.
14. Sędziowie wszystkich klas rozgrywkowych nie będą informowani indywidualnie
o wyznaczonych terminach egzaminów i szkoleń. Informacje te mają obowiązek uzyskać
podczas szkoleń, na stronie internetowej oraz od kierowników grup szkoleniowych.
15. Każdy sędzia, który otrzyma propozycję korupcyjną zobowiązany jest do sporządzenia
odręcznej notatki o zajściu i powiadomienie do 1 godziny Przewodniczącego KS
Podkarpackiego ZPN oraz Prezesa Podkarpackiego ZPN.
16. Obsada sędziowska wszystkich klas rozgrywkowych jest jawna dla władz Podkarpackiego
ZPN.
17. Zabrania się sędziowania sędziemu meczy gdzie występuje w drużynie osoba bliska
sędziemu w rozumieniu Kodeksu Karnego art. 115 § 11 .
18. Naruszenie powyższych zakazów spowoduje automatyczne odsunięcie sędziów,
obserwatora od prowadzenia i obserwowania zawodów na okres nie krótszy niż 1 miesiąc
oraz sankcje dyscyplinarne zgodnie z regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
19. Prezes Podkarpackiego ZPN, Prezesi OZPN i Podokręgów maja prawo
w uzasadnionych przypadkach do zmiany obsady o ile wymaga to dobro Związku, Okręgu,
Podokręgu, informując Przewodniczących właściwych Kolegiów Sędziów.
20. Sędziowie futsalu mogą brać udziału w "Programie Mentorskim”.
21. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Podkarpackiego ZPN.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
§ 12
Traci moc dotychczasowy „Regulamin awansu i spadku sędziów piłki nożnej Kolegium
Sędziów Podkarpackiego ZPN” na sezon 2016/2017.

Niniejszy „Regulamin spadku i awansu” został przyjęty przez Komisję ds. Nagłych
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Uchwałą nr 44/V/2017 w dniu 1 sierpnia 2017 r.
obowiązuje na sezon 2017/2018.
Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/Mieczysław Golba

