Zasady awansów i spadków sędziów III ligi
KS ŚZPN
w sezonie 2015/2016
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej
UEFA, co jest podstawowym warunkiem przystąpienia KS PZPN do powyższej
Konwencji oraz do „Zasad awansu i spadku sędziów II ligi Kolegium Sędziów PZPN”
2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia III ligi” oznacza sędziego
uprawnionego do prowadzenia zawodów III ligi.
3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie” rozgrywkowym, należy rozumieć
cykl rozgrywkowy (jesień - wiosna).
4. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek III ligi grupy
małopolsko-świętokrzyskiej, mogą być wyznaczani jedynie sędziowie spełniający
następujące wymagania:
-posiadać minimum średnie wykształcenie
- odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną,
- posiadać sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
- wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów,
- działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej, szczególnie w zakresie
szkolenia,
- osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach,
- nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym klubu sportowego
posiadającego sekcję piłki nożnej,
- nie może być czynnym zawodnikiem sekcji piłki nożnej
5. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów III ligi nadawane są na jeden
sezon rozgrywkowy.
6. W uzasadnionych przypadkach Kolegium Sędziów ZPN prowadzącego rozgrywki
w uzgodnieniu z właściwym KS ZPN ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego III ligi w
trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, gdy popełnione jest przynajmniej jedno z
wykroczeń:
- łamie lub uchyla się od spełnienia wymogów ujętych w niniejszych zasadach,
- naruszy normy etyczno – moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego (a
także, gdy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za
przestępstwa popełnione umyślnie),
- nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN, ŚZPN.
- prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie,
7. Sędzia III ligi może uzyskać awans po spełnieniu wszystkich warunków zawartych
w niniejszych zasadach.

1

8. Szkolenie sędziów III ligi prowadzi Kolegium Sędziów ŚZPN. W przypadku
konieczności przeprowadzenia szkolenia ogólnego organizuje je Kolegium Sędziów
PZPN.
9. Egzaminy teoretyczne oraz kondycyjne dla sędziów III ligi będą organizowane
centralnie w miejscu wyznaczonym przez KS PZPN.
10. Egzaminy, o których mowa w pkt. 9 każdorazowo będą przeprowadzane przez
Komisję Egzaminacyjną. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą przedstawiciele
PZPN oraz po dwóch z KS ZPN.
11. Awans i spadek sędziów III ligi następuje odpowiednio po zakończeniu całego
sezonu rozgrywkowego na podstawie procedur opisanych w niniejszych zasadach.
12. KS Świętokrzyskiego ZPN dopuszcza delegowanie sędziów perspektywicznych
IV ligi własnego KS, obserwowanych pod kątem awansu przez Zarząd i Zespół
Szkoleniowy KS Świętokrzyskiego ZZPN, na zawody szczebla III ligi. Zawody takie
będą obligatoryjnie obserwowane przez obserwatora oraz nagrywane przy pomocy
kamery. Mecze takie przydzielane będą z puli meczów KS Świętokrzyskiego ZPN.
Rozdział II. WIEK l LICZBA SĘDZIÓW.
Dla sędziów III ligi grupy małopolsko-świętokrzyskiej, zwanych dalej sędziami III ligi,
ustala się następujące granice wieku: ·
a) sędziowie III ligi - do 37 lat,
b) kandydaci na II ligę - 35 lat i mniej.
2. Jako miarodajny przyjmuje się wiek, jaki osiągnie sędzia w danym roku
kalendarzowym.
3. Ustala się jedną grupę sędziów III ligi ze Świętokrzyskiego KS na sezon
2015/2016 w liczbie – 10.
4. Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów III ligi kończą się po zakończeniu
sezonu 2015/2016.
Rozdział III. EGZAMINY PRAKTYCZNE.
1. Na zawodach III ligi sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym
(obserwacjom),
a) oceny wystawiane są w skali od 5,0 do 10,0, z możliwością ich stopniowania co
0,10,
b) procedura postępowania i wystawiania ocen zgodna jest z wytycznymi dla
obserwatorów szczebla centralnego PZPN.
2. Sędziowie pozostający w pełnej dyspozycji otrzymają ok. 6 zawodów w rundzie do
przeprowadzenia.
a) liczba otrzymanych zawodów do prowadzenia przez sędziego nie podlega
roszczeniom ze strony sędziego.
3. Na co najmniej 3 zawodach sędzia jest oceniany przez obserwatora III.
4. W przypadku otrzymania niskiej noty tzn.:
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a) od 7,0 do 7,4 z egzaminu praktycznego decyzją Zarządu Kolegium Sędziów
prowadzącego rozgrywki zostanie odsunięty od prowadzenia zawodów na okres 3
kolejek,
b) w przypadku otrzymania noty 6,9 i niższej zostanie poddany egzaminowi
komisyjnemu z zachowaniem okresu odsunięcia od zawodów na co najmniej 3
kolejki. W skład komisji wchodzą obserwator szczebla centralnego i obserwator III
ligi,
c) w przypadku otrzymania noty 7,4 i niższej przez sędziego asystenta powinien on
być odsunięty od prowadzenia zawodów w III lidze na okres 4 kolejek.
5. Sędzia zostanie uznany za sklasyfikowanego w sezonie rozgrywkowym, jeżeli
zostanie poddany minimum 6 egzaminom praktycznym, z tego co najmniej 3 w
każdej rundzie rozgrywkowej.
6. W uzasadnionych przypadkach losowych Zarząd Kolegium Sędziów ZPN
prowadzącego rozgrywki może zdecydować o sklasyfikowaniu sędziego, który został
poddany mniejszej ilości egzaminów praktycznych.
7. Sędzia ubiegający się o awans musi przeprowadzić minimum 5 zawodów w
rundzie jesiennej.
8. W przypadku, gdy z powodów losowych sędzia nie prowadził zawodów przez
okres całej rundy rozgrywkowej (jesiennej lub wiosennej), decyzję co do
pozostawienia go w III lidze po analizie sytuacji, podejmie Zarząd Kolegium Sędziów
ŚZPN.
Rozdział IV. EGZAMINY TEORETYCZNE l KONDYCYJNE.
1. W każdym sezonie rozgrywkowym Kolegium Sędziów ZPN wytypowane przez KS
PZPN organizuje następujące kursy i egzaminy:
a) jesienny,
b) wiosenny.
Wyniki tych egzaminów wliczane są do danej rundy i sezonu rozgrywkowego.
2. Egzaminy teoretyczno – kondycyjne sędziów III ligi organizowane będą w jednym
dniu we wszystkich ZPN wskazanych przez KS PZPN – pytania na egzamin
teoretyczny przygotowuje Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów PZPN.
3. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.
4. Zasady przeliczania punktów egzaminu teoretycznego z testu 30 pytań (egzamin
zaliczony jest gdy sędzia uzyska co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi).
5. Tabela przeliczeniowa sprawdzianu teoretycznego.
PUNKTY
OCENA
PUNKTY
OCENA
Poniżej 24,00 0
27,00
4,70
24,00
4,40
27,50
4,75
24,50
4,45
28,00
4,80
25,00
4,50
28,50
4,85
25,50
4,55
29,00
4.90
26,00
4,60
29,50
4,95
3

26,50

4,65

30,00

5,00

6. Sprawdzian kondycyjny – interwałowy składa się z dwóch testów.
Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z
Testu 1 i Testu 2.
Test 1:
6 x 40 metrów w ostępach 1,5 minutowych – maksymalny dopuszczalny czas 6,2
sekundy dla każdego z 6 szybkich biegów. Jeżeli sędzia upada lub potyka się,
dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). Jeśli sędzia nie zalicza jednej z
sześciu prób to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeśli dwa
sprinty są nie zaliczone to sędzia nie zalicza tego testu.
Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1.
Test 2:
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. Na pierwszy gwizdek
prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 sekund z
miejsca startu. Po czym mają oni 35 sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na
kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30
sekund, po czym następuje przejście 50 metrów w czasie 35 sekund. To składa się
na 1 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 stopy w „strefie chodzenia”
to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem sędzia
otrzymuje ostrzeżenie a za drugim razem sędzia zostanie wykluczony. Sędziowie
nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem. Ilość okrążeń do
zaliczenia tego testu wynosi 12. Za taką ilość okrążeni sędzia otrzyma ocenę 5,0.
7. W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test
kondycyjny nie będzie zaliczony.
8. Sędzia III ligi, który nie przystąpi do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego)
na pierwszym i drugim egzaminie, w tym w dodatkowych terminach wyznaczonych z
powodu nieobecności usprawiedliwionej, zostanie przekazany do dyspozycji
Kolegium Sędziów macierzystego ZPN. Jeżeli natomiast w jednym z egzaminów nie
zaliczy egzaminu teoretycznego lub kondycyjnego, może przystąpić do egzaminu
poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN. Do momentu
zdania egzaminu poprawkowego sędzia nie będzie brany pod uwagę w obsadzie
zawodów, a w przypadku nie zaliczenia egzaminu w terminie dodatkowym, zostanie
przekazany do dyspozycji macierzystego KS ZPN.
9. Sędziowie poddający się egzaminom teoretycznym bądź kondycyjnym w drugim
terminie lub zdający egzamin poprawkowy, po ich zaliczeniu otrzymują oceny :
a) za test teoretyczny – 4,0
b) za test kondycyjny – 4,5.
4

10. Sędzia, który bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w jednym z egzaminów
zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego ZPN.
11. Sędzia, który nie zaliczy jednego ze sprawdzianów w pierwszym terminie w
dwóch kolejnych egzaminach, będzie przekazany do dyspozycji macierzystego KS
ZPN.
12. Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji
potwierdzonej przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może
egzamin powtórzyć, po zgłoszeniu gotowości o przystąpieniu do testu
sprawnościowego. W tym przypadku wyniki uzyskane z powtórzonego sprawdzianu
kondycyjnego, będą zaliczone jak przewidują zasady awansu i spadku - w pierwszym
terminie.
13. Wszystkie egzaminy poprawkowe odbywają się w terminach ustalonych przez
Zarząd KS PZPN.
Rozdział V. LISTY KLASYFIKACYJNE.
1.Przy ustalaniu listy klasyfikacyjnej dla sędziów III ligi po zakończeniu rundy
jesiennej bierze się pod uwagę:
a) wynik z egzaminów praktycznych (obserwacji) jako średnia arytmetyczna
(zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku) z przeprowadzonych zawodów
(minimum 3) – pomnożona przez 2,
b) średnią arytmetyczną z egzaminu jesiennego (ocena z egzaminu teoretycznego
plus ocena z egzaminu kondycyjnego – podzielone przez dwa),
c) na ostateczny wynik sędziego po rundzie składa się wynik z egzaminów
praktycznych plus średnia z egzaminów: teoretycznego i kondycyjnego (a + b).
2. Listy klasyfikacyjne III Ligi po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego dla
wszystkich sędziów sporządza się w celu ustalenia końcowych miejsc w klasyfikacji .
3. Ustala się ostateczną listę klasyfikacyjną według wzoru:
Suma = Ep x 2 + (Et1+ Et2) / 2 + (Ek1+Ek2) / 2 - D
Ep – egzamin praktyczny (kwalifikacje) (jako średnia arytmetyczna zaokrąglona do
trzeciego miejsca po przecinku)
Et – egzamin teoretyczny
Ek – test kondycyjny
D – kary dyscyplinarne
5. Za kary dyscyplinarne nałożone przez Wydziały Dyscypliny na sędziów III ligi będą
odliczane od ogólnej oceny punkty ujemne:
a) zawieszenie czasowe udzielane przez Wydział Dyscypliny do 1 miesiąca – 0,15
punkt.
b) zawieszenie czasowe powyżej 1 miesiąca – 0,25 punkt.
3. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości
punktów na liście klasyfikacyjnej po zakończeniu rundy lub sezonu, o miejscu
sędziów decydują kolejno:
a) wyższa średnia z egzaminów praktycznych (obserwacji),
b) wynik egzaminu teoretycznego
c) wynik egzaminu kondycyjnego,
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d) wiek sędziego (sędzia młodszy klasyfikowany jest wyżej)
4. Do sklasyfikowania sędziego niezbędna jest łączna ilość 10 zawodów w sezonie
rozgrywkowym.
5. Sędziowie ubiegający się o awans muszą zaliczyć wszystkie egzaminy
konkursowe w pierwszym terminie.
ROZDZIAŁ VI. KANDYDACI NA SĘDZIÓW II LIGI:
1. Po zakończeniu rundy jesiennej KS ŚZPN spośród sędziów III ligi wytypuje
jednego kandydata do awansu do II ligi.
2. Zarząd Kolegium Sędziów PZPN dokooptuje kolejnych kandydatów (nie więcej niż
16), spośród młodych perspektywicznych sędziów III ligi, biorąc pod uwagę m.in.
poziom prowadzenia zawodów, stopień wytrenowania, znajomość przepisów oraz
konieczność dbania o województwa mające mało sędziów szczebla centralnego.
3. Kandydaci, których lista jest ogłaszana do końca każdego roku kalendarzowego,
przed rundą wiosenną zostaną poddani egzaminowi konkursowemu. Minima
zaliczeniowe – jak dla sędziów szczebla centralnego.
4. Kandydaci, którzy nie zdadzą jednego lub więcej egzaminów zostaną przekazani
do dyspozycji macierzystych Kolegiów Sędziów, bez możliwości zastąpienia ich
innymi kandydatami.
5. Kandydaci, którzy pomyślnie zdadzą powyższy egzamin, zostaną dopuszczeni w
rundzie wiosennej do egzaminów praktycznych na przynajmniej 4 zawodach (III liga
oraz Centralna Liga Juniorów).
Oceny uzyskane na tych zawodach, rankingi obserwatorów, wyniki uzyskane
podczas egzaminów oraz stopień wytrenowania będą głównymi czynnikami branymi
pod uwagę przy tworzeniu końcowego rankingu kandydatów.
Rozdział VII. SPADKI.
1.Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2015/2016, spadać będzie tylu sędziów ilu
nie zostanie zakwalifikowanych przez KS PZPN do grupy Top Amator C, którzy od
sezonu 2016/2017 będą sędziować w nowej III lidze prowadzonej przez KS PZPN.
2. Do grupy Top Amator C awansuje trzech sędziów III ligi w kolejności wg listy
klasyfikacyjnej utworzonej po danym sezonie rozgrywkowym oraz jeden sędzia
decyzją Zarządu KS ŚZPN z grona sędziów III lub IV ligi. Dodatkowo do grupy Top
Amator C awansują sędziowie wskazani przez KS PZPN.
Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Sędzia III ligi może być czasowo urlopowany po uprzednim uzyskaniu zgody KS
ZPN prowadzącego rozgrywki. W przeciwnym razie zostaje skreślony z listy sędziów
III ligi. W stosunku do tych sędziów obowiązujące są wszystkie postanowienia
niniejszych zasad dotyczące egzaminów.
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2. Zgoda KS ZPN prowadzącego rozgrywki na czasowe urlopowanie, każdorazowo
ma zawierać następujące elementy:
a) określać jednoznacznie długość okresu urlopowania,
b) określać wymogi jakie sędzia musi spełnić aby uzyskać prolongatę uprawnień na
nowy sezon rozgrywkowy,
c) każdy czasowy brak dyspozycyjności do prowadzenia zawodów wymaga
pisemnego zgłoszenia do KS ZPN prowadzącego rozgrywki.
3. Od wystawionych ocen przez obserwatora przysługuje sędziemu prawo odwołania
się. W przypadku stwierdzenia (np. na podstawie zapisu video filmowanego z całego
meczu tzn. od początku do końca zawodów – bez przerw, analizy raportu
obserwatora), przez KS ŚZPN, że obserwator wystawił nieadekwatną ocenę w
stosunku do zdarzeń mających wpływ na końcowy wynik zawodów lub w odniesieniu
do kar indywidualnych czy zespołowych – ma prawo unieważnić ocenę. W tym
przypadku w odniesieniu do obserwatora lub / i sędziego mogą być zastosowane
odpowiednie sankcje.
4. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego
sędziego z przedstawicielami klubów.
5. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego sędziego z
obserwatorem i obserwatora z sędzią.
6. Zabrania się wspólnego dojazdu (samochodem) na mecz i z meczu sędziego i
obserwatora.
7. Naruszenie p. 4, 5 i 6 spowoduje wstrzymanie w obsadzie sędziego do
prowadzenia zawodów na okres ustalony przez KS ZPN prowadzącego rozgrywki.
Niezależnie od tego sprawa zostanie przekazana do Wydziału Dyscypliny
prowadzącego rozgrywki ZPN.
8. Do interpretacji niniejszych "Zasad ..." upoważniony jest Zarząd KS
Świętokrzyskiego ZPN.
9. "Zasady awansu i spadku sędziów III ligi grupy małopolsko-świętokrzyskiej”
zostały zatwierdzone przez Zarząd KS ŚZPN w dniu 11 stycznia 2016 r. i
obowiązują w sezonie rozgrywkowym 2015/2016.
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