Warszawa, 9 grudnia 2015

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN
Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy,
Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informację na temat kolejnych decyzji szkoleniowo-organizacyjnych.

I.

Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego
Po uzyskaniu potwierdzeń od właścicieli obiektów przesyłamy oficjalny harmonogram kursów

sędziów i obserwatorów szczebla centralnego – sesja Zima 2016:
 15-24 stycznia 2016: wytypowani sędziowie szczebla centralnego (Cetniewo)
 26-28 lutego 2015: pozostali sędziowie i sędziowie asystenci szczebla centralnego, kandydaci na II ligę (Spała, ośrodek COS)
 26-28 lutego 2015: obserwatorzy szczebla centralnego (Spała, ośrodek Zacisze)
 4-6 marca 2015: sędzie i obserwatorki szczebla centralnego (Spała, ośrodek COS)
 6 marca 2015: pozostali sędziowie III ligi (Spała, ośrodek COS).

II.

Tematy szkoleniowe – Zima/Wiosna 2016
Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na ak-

tualny okres szkoleniowy – Zima/Wiosna 2016:
1. Ustawianie się sędziego na polu gry – teoria i praktyka
2. Niedozwolone użycie rąk w walce o piłkę – kiedy faul? kiedy kartka?
3. Użycie ciała w walce o piłkę – kryteria oceny
4. SPA/DOGSO – aktualne interpretacje
5. „Ręka” – kryteria oceny, praktyczne wskazówki
Tematy te winny być realizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce, dla sędziów oraz obserwatorów wszystkich klas, w ramach zimowego cyklu szkoleniowego (grudzień 2015 – maj
2016). Wiosną CKSz. przedstawi kolejne tematy do realizacji w ramach letniego cyklu szkoleniowego (czerwiec – listopad 2016).

III.

Kandydatki na sędzie szczebla centralnego
KS PZPN informuje, że istnieje możliwość dodatkowego zgłoszenia nowych kandydatek na

sędzie oraz sędzie asystentki szczebla centralnego. Wymagania:
1. Tylko sędzie rzeczywiste
2. 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 mailem na adres sedzia@pzpn.pl do 10 stycznia 2016. Zgłoszone kandydatki zostaną powołane na
zimowy kurs unifikacyjno-szkoleniowy, a po pomyślnym zaliczeniu egzaminów będą zakwalifikowane do prowadzenia zawodów na szczeblu centralnym.

IV.

Kandydaci na sędziów oraz obserwatorów szczebla centralnego w futsalu
KS PZPN prosi o wytypowanie kandydatów na sędziów szczebla centralnego w futsalu,

spełniających następujące wymogi: minimum średnie wykształcenie, licencja sędziego futsalu lub
sędziego piłki nożnej, wysoka sprawność fizyczna oraz sportowa sylwetka, nienaganna postawa
etyczno-moralna, ukończony z wynikiem pozytywnym kurs sędziego futsalu oraz należyta dyspozycyjność przy obsadzie zawodów.
Limity miejsc dla poszczególnych KS ZPN (w oparciu o kryteria geograficzne i potrzeby
obsadowe):


po 1 kandydacie: Podlaski, Małopolski, Podkarpacki, Wielkopolski, Śląski, Świętokrzyski,
Lubuski oraz Opolski ZPN;



po 2 kandydatów: Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Warmińsko-Mazurski, Pomorski,
Łódzki, Dolnośląski oraz Zachodniopomorski ZPN.
KS PZPN prosi również o wytypowanie kandydatów na obserwatorów szczebla centralnego

futsalu. Obserwatorami mogą zostać osoby posiadające m.in. średnie wykształcenie oraz doświadczenie w prowadzenie zawodów futsalu, a także odznaczające się wysokim poziomem znajomości Przepisów Gry w Futsal oraz Przepisów Gry.
Zgłoszenia zawierające dane kandydatów – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, okręg
(podokręg), mail, tel. kom. – prosimy przesyłać mailem na adres zarzad@futsalowcy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 grudnia 2015.
Szkolenie oraz egzaminy teoretyczne i sprawnościowe (CODA i ARTIS) dla kandydatów
odbędą się w dniach 7-9 stycznia 2016 roku w Kleszczowie. Kandydaci na sędziów będą poddani
ob.serwacjom w rundzie rewanżowej sezonu 2015/16, po czym co najmniej 4 z nich uzyska
uprawnienia sędziego szczebla centralnego futsalu na sezon 2016/17.
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V.

Wsparcie działalności wojewódzkich ZPN-ów
Departament Finansowy PZPN zrealizował postanowienia Uchwały Zarządu PZPN z 2

września 2015 w sprawie przekazania równowartości kwoty 50 000 euro na wsparcie działalności
programu mentorskiego w Kolegiach Sędziów wojewódzkich ZPN. Procentowy udział poszczególnych Kolegiów z podziale środków pozostał niezmieniony w porównaniu z poprzednim rokiem.
Kwoty przekazane na konta wojewódzkich ZPN-ów są nieco inne niż ostatnio jedynie z powodu
różnic kursowych.

W kolejnym komunikacie, na początku stycznia 2016 roku, Zarząd KS PZPN przekaże informację
na temat „krzyżyków”, jakie zostaną przyznane 16 sędziom III ligi, kandydatom na sędziów grupy
TopAmator. Wówczas Kolegia Sędziów wojewódzkich ZPN zostaną poproszone o nadesłanie
swoich zgłoszeń do „krzyżyków”: po jednym z każdego województwa. Wszyscy kandydaci na
sędziów grupy TopAmator zostaną powołani na lutowy kurs unifikacyjno-szkoleniowy w Spale.

(-) Zbigniew Przesmycki
Przewodniczący KS PZPN
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