Świętokrzyski
Związek Piłki Nożnej
Zasady nadawania uprawnień obserwatora
Świętokrzyskiego Kolegium Sędziów
Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów PZPN oraz Konwencji Sędziowskiej
UEFA. Sprawy nie ujęte w niniejszych zasadach regulują Zasady nadawania uprawnień
obserwatorów PZPN.
I. Postanowienia ogólne:
1. Użyte w niniejszych zasadach określenie „Obserwator”- oznacza pełnienie
funkcji obserwatora KS Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
2. Uprawnienia obserwatora nadaje Zarząd Świętokrzyskiego Kolegium Sędziów
– składając informację Zarządowi ŚZPN
Uprawnienia obserwatora nadaje się na każdą rundę rozgrywkową z
możliwością weryfikacji po rundzie jesiennej – składając informację
Zarządowi ŚZPN
W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS
może wnioskować o
dokooptowanie kolejnych obserwatorów w przerwie między rundą jesienną a
wiosenną danego sezonu.
3. Delegowanie obserwatora na zawody leży w gestii osoby odpowiedzialnej za
obsadę obserwatorów wyznaczonej przez Zarząd KS, będącej członkiem
Zarządu KS i nie będącej czynnym sędzią.
Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody pozostaje pod kontrolą
Przewodniczącego KS i nie podlega roszczeniom.
4. Obserwator musi posiadać minimum średnie wykształcenie (poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego KS ŚZPN) oraz:
 odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną.
 wyróżniać się niezbędnymi dla pełnienia tej funkcji predyspozycjami,
takimi jak: wiedza, doświadczenie, obiektywizm, odwaga, rzetelność itp..
 posiadać autorytet w organizacji sędziowskiej.
 aktywnie uczestniczyć w działalności organizacji sędziowskiej.
 powinien uczestniczyć w szkoleniach organizowanych KS ŚZPN.
II. Postanowienia szczegółowe dotyczące obserwatorów:
Klasa, którą dany kandydat na obserwatora osiągnął w karierze sędziowskiej,
jest ważnym, ale nie decydującym kryterium przydziału do danej grupy
obserwatorów. Zarząd KS dokonując przydziału bierze pod uwagę przede
wszystkim przydatność merytoryczną danego kandydata na obserwatora.
Zasadniczo:

1. Obserwatorem III ligi Świętokrzyskiego KS może być tylko były sędzia
piłkarski, który prowadził zawody w III lidze, lub w klasie wyższej jako sędzia
główny.
2. Obserwatorem IV ligi Świętokrzyskiego KS może być tylko były sędzia
piłkarski, który prowadził zawody w IV lidze, lub w klasie wyższej jako sędzia
główny.
3. Obserwatorem pozostałych klas rozgrywkowych, tj. „O”, A i B może być
tylko były sędzia piłkarski, który prowadził zawody w klasie „A” i „O” lub w
klasie wyższej jako sędzia główny.
4. Ilość obserwatorów na dany sezon ustala każdorazowo Zarząd KS ŚZPN,
a następnie przedstawia do akceptacji i zatwierdzenia Zarządowi ŚZPN.
5. Obserwatorzy poddawani są egzaminowi teoretycznemu z przepisów gry w
piłkę nożną przed rozpoczęciem rundy jesiennej i wiosennej. Egzamin ma
charakter zaliczeniowy. Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu filmowego.
6. Zaliczenie egzaminu jest jednym z warunków nadania uprawnień obserwatora
KS ŚZPN.
Minimum zaliczeniowe egzaminu teoretycznego wynosi 80 % poprawnych
odpowiedzi, w przypadku egzaminu filmowego 70% prawidłowych
odpowiedzi.
Zaliczenie egzaminu na szczeblu centralnym zwalnia obserwatora z egzaminu
w Świętokrzyskim KS.
7. W uzasadnionych przypadkach obserwatora można zwolnić ze złożenia
sprawdzianu w pierwszym terminie przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej.
Nie zwalnia to jednak od złożenia egzaminu w terminie dodatkowym.
8. Uprawnienia obserwatora wygasają:
a. po zakończeniu sezonu rozgrywkowego.
b. po przekroczeniu: 65 lat
c. po złożeniu rezygnacji,
d. po podjęciu decyzji przez Zarząd KS ŚZPN i przedstawieniu
zatwierdzenia Zarządowi ŚZPN.

do

9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS ŚZPN może nadać uprawnienie
obserwatora na szczeblu okręgu nie spełniającego kryterium minimalnego lub
maksymalnego wieku.
10. Obserwator może być pozbawiony przez Zarząd ŚZPN uprawnień na wniosek
Zarządu KS .
11. Ostateczną listę obserwatorów na dany sezon zatwierdza Zarząd ŚZPN.
III.

Postanowienia końcowe:
1. Obserwator może być okresowo urlopowany. O zaliczeniu obserwatora po
urlopie do grupy obserwatorów Świętokrzyskiego KS oraz o zakresie złożenia
niezbędnego w tym celu egzaminu teoretycznego, decyduje Zarząd KS ŚZPN.

2. Zarząd KS ŚZPN musi czasowo zawiesić uprawnienia obserwatora albo
skreślić go z listy obserwatorów w czasie trwania rundy rozgrywkowej jeżeli:
 Nie uczestniczy w działalności Kolegium Sędziów, szczególnie w
pracach szkoleniowych lub kwalifikacji, np. nieobecność na
obowiązkowych zebraniach i szkoleniach.
 Ocenia pracę sędziów na boiskach nieobiektywnie, nieadekwatnie do
ich umiejętności przez zawyżanie lub zaniżanie ocen ogólnych
sędziów.
 Nie uczestniczy w pracy szkoleniowej.
3. Obserwator Świętokrzyskiego KS nie może być pracownikiem, działaczem
klubu sportowego, ani pracownikiem sponsora klubu sportowego. Nie może
także otrzymywać żadnych świadczeń od klubu i jego sponsora - oprócz
rozliczenia ryczałtu za obserwację.
4. Obserwatorów Świętokrzyskiego KS obowiązuje zakaz wspólnego dojazdu
(samochodem) z sędzią/ sędziami na mecz i z meczu.
5. Do interpretacji niniejszych zasad selekcji i nadawania
obserwatorom, uprawniony jest Zarząd Świętokrzyskiego KS .

uprawnień

4. Ostateczne decyzje podejmuje Zarząd ŚZPN Kielce.
5. Zasady ustalono na Zarządzie Świętokrzyskiego KS w dniu 04 lutego 2016 r.
6. Zasady zatwierdzono przez Zarząd ŚZPN w dniu 17 lutego 2016 r.
Za Zarząd KS ŚZPN
Przewodniczący
Marcin Bąk

