Warszawa, 12 marca 2014
KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN
Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy,
Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informację na temat następujących decyzji
szkoleniowo-organizacyjnych:

I.

Terminy akcji szkoleniowych organizowanych przez KS PZPN w I półroczu 2014 roku
 Warsztaty sędziów zawodowych: 25-26 marca (w tym 26 marca – egzamin kondycyjny),
23-24 kwietnia, 13-14 maja, 2-3 czerwca , Spała (ośrodek COS)
 Warsztaty sędziów grupy TopAmator: 26-27 marca (w tym 26 marca – egzamin
kondycyjny) , Spała (ośrodek COS)
 Program CORE Polska: 12-15 kwietnia, Spała (ośrodek COS)
 Egzaminy sędziów III ligi: 9 kwietnia, Szczecin, Olsztyn, Nowa Ruda, Rzeszów.
Programy poszczególnych zgrupowań (poza egzaminami sędziów III ligi) będą przesyłane

bezpośrednio do powoływanych sędziów.

II.

Egzaminy sędziów III ligi
Egzaminy zostaną zorganizowane według formuły przyjętej w rundzie jesiennej (początek

o godz. 12.00; początek testu pisemnego o godz. 12.15; później szkolenie 60’, test kondycyjny
oraz obiad). Uprzejmie prosimy organizatorów egzaminów (KS Zachodniopomorskie, WarmińskoMazurskie, Dolnośląskie, Podkarpackie) o pilne przesłanie informacji na temat dokładnego
miejsca do zainteresowanych związków oraz KS PZPN.
Odrębnym komunikatem Zarząd KS PZPN i Centralna Komisja Szkoleniowa poinformują
o temacie szkolenia oraz nazwiskach delegowanych wykładowców oraz przedstawicieli Zarządu
KS i CKSz.

III.

Asystenci na II lidze
Do końca sezonu 2013/14 obowiązuje sędziów III ligi zakaz pełnienia funkcji sędziego

asystenta na meczach II ligi. Jednak w uzasadnionych szkoleniowo przypadkach Zarząd KS

PZPN wprowadza możliwość wydawania indywidualnych zgód dla poszczególnych sędziów.
Wnioski takie – składane przez właściwe wojewódzkie Kolegia Sędziów – mogą dotyczyć
młodych, rozwojowych sędziów, którzy jeszcze mają szansę rozwijać się w obu specjalnościach:
jako sędzia główny oraz sędzia asystent. We wniosku należy wskazać, z którym sędzią (sędziami)
II ligi dany kandydat byłby wyznaczany na mecze w rundzie wiosennej sezonu 2013/14.
Przed sezonem 2014/15 Zarząd KS PZPN przedstawi zmodyfikowane zasady powoływania
i naboru sędziów asystentów szczebla centralnego.

IV.

Procedury przedmeczowe w CLJ
Od rundy wiosennej na wszystkich meczach szczebla centralnego (T-Mobile Ekstraklasa,

I liga, II liga, Centralna Liga Juniorów, ekstraliga i I liga kobiet) obowiązuje nowa procedura
przedmeczowego przywitania sędziów i zawodników na płycie boiska, uzupełniona o przywitanie
z trenerami obu zespołów. Uprzejmie prosimy Koleżankę i Kolegów Przewodniczących
o przekazanie odpowiedniej instrukcji (w załączeniu) wszystkim sędziom, którzy zostaną
delegowani na mecze Centralnej Ligi Juniorów w rundzie wiosennej.

(-) Zbigniew Przesmycki
Przewodniczący KS PZPN
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