ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
W SEZONIE 2016/2017
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejsze zasady służą za podstawę do ustalenia kolejności sędziów /mężczyzn
i kobiet/ IV ligi, klasy okręgowej, klasy A, klasy B i pozostałych w celu
wyłonienia:
a) kandydata do awansu do III ligi,
b) kandydatów do awansu do IV ligi,
c) kandydatów do awansu do klasy okręgowej,
d) kandydatów do awansu do klasy A,
e) kandydatów do awansu do klasy B,
f) sędziów spadających do klasy okręgowej,
g) sędziów spadających do klasy A,
h) sędziów spadających do klasy B,
i) sędziów przesuniętych do pozostałych.
2. Dla sędziów poszczególnych klas ustala się następujące granice wieku:
a) kandydat do III ligi - brak granicy wieku
b) kandydat do IV ligi - do 36 lat
c) kandydat do klasy okręgowej - do 34 lat
d) kandydat do klasy A - do 32 lat
e) kandydat do klasy B - brak granicy wieku, w uzasadnionych przypadkach,
mecz B klasy jako główny będzie mógł sędziować sędzia rzeczywisty z grupy
sędziów pozostałych
f) limity wieku należy traktować jako rekomendowane, jednakże w
uzasadnionych przypadkach Zarząd Kolegium Sędziów może od nich odstąpić
wobec kandydatów do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej
g) sędzia IV ligi - brak granicy wieku
h) sędzia klasy okręgowej - brak granicy wieku
i) sędzia klasy A - brak granicy wieku
j) sędzia klasy B - brak granicy wieku,
3. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku
kalendarzowym, a uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów w danej
klasie kończą się 30 czerwca danego roku.
4.

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Zarząd KS ŚZPN,
szczególności dla byłych sędziów szczebla centralnego i III ligi, może nadać
uprawnienia sędziemu do sędziowania danej klasy mimo przekroczenia
obowiązującej granicy wieku.

5. Sędziowie ubiegający się o awans do III i IV ligi muszą posiadać minimum
wykształcenie średnie.

a) Ponadto sędziowie powinni wykazywać się następującymi cechami:
odpowiednią sprawnością fizyczną i kondycyjną, zgodnie z ustalonymi
kryteriami w tym zakresie,
b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno - moralną (przestrzegać zapisów
zawartych w Sędziowskim Kodeksie Etycznym),
c) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej, szczególnie w
zakresie szkolenia,
d) bardzo dobrą znajomością Przepisów Gry w Piłkę Nożną i umiejętnością ich
interpretacji,
e) osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach,
f) nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu
sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej uczestniczącego w rozgrywkach
organizowanych przez ŚZPN chyba, że Zarząd ŚZPN wyrazi zgodę w
indywidualnych przypadkach,
g) przestrzegać regulaminów KS ŚZPN, ŚZPN i PZPN.
6. Zarząd KS ŚZPN może nakładać na sędziów dodatkowe zadania szkoleniowe,
jak m.in. przesyłanie samooceny po przeprowadzonych przez siebie zawodach
czy udział w szkoleniu korespondencyjnym. Niewykonanie obowiązków w
wyznaczonych terminach może powodować wstrzymanie sędziego w obsadzie
zawodów.
7. Ustala się następującą liczbę sędziów IV ligi, klasy okręgowej, A i B na sezon
2016/2017:
a) IV liga - maksymalnie do 20
b) klasa okręgowa - maksymalnie do 18,
c) klasa A - maksymalnie do 22
d) klasa B - maksymalnie do 22
8. Przy zakwalifikowaniu sędziów do poszczególnych klas rozgrywkowych będą
brane pod uwagę:
a) lista klasyfikacyjna powstała na podstawie wyników egzaminów
teoretycznych, sprawnościowych, praktycznych,
b) obecność na szkoleniach,
c) możliwość dalszego rozwoju sędziego na danym szczeblu rozgrywek,
d) dotychczasowe dokonania sędziego,
e) zapisy Konwencji Sędziowskiej UEFA, która stanowi integralną część
działalności każdego Kolegium Sędziów, które działa w ramach Federacji
przyjętej do Konwencji.
9. Awanse i spadki sędziów następują po zakończeniu całego sezonu
rozgrywkowego (z zastrzeżeniem, że sędziowie, którzy otrzymają od
obserwatorów ocenę „7,4” i niższą zostaną w następnym meczu zostaną
poddani obserwacji komisyjnej).
10. Dopuszcza się spadki w trakcie sezonu jeżeli sędzia uchyla się od swoich
obowiązków i prezentuje niesatysfakcjonujący poziom prowadzenia zawodów.

11. Dopuszcza się awanse w trakcie sezonu tj. po zakończeniu pierwszej rundy
rozgrywkowej dla sędziów perspektywicznych i prezentujących bardzo wysoką
formę.
12. Dopuszcza się jednorazowe awanse o więcej niż jedną klasę rozgrywkową, w
przypadku szczególnych predyspozycji sędziego do prowadzenia zawodów w
szczególności dla sędziów, dla których PZPN przyjmuje szybką ścieżkę
rozwoju.
13. Dopuszcza się do delegowanie sędziów perspektywicznych, obserwowanych
pod kątem awansu przez Zarząd KS ŚZPN, na zawody klasy szczebel wyższej
niż maksymalne obecne uprawnienia sędziego. Zawody takie powinny być
obserwowane przez obserwatora –członka Zarządu lub Komisji Szkoleniowej
KS ŚZPN oraz w miarę możliwości nagrywane przy pomocy kamery.
14. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS ŚZPN ma prawo delegować sędziów
na mecze wyższej klasy, niż nominalnie im przysługująca w danym sezonie.
15. Decyzje w sprawach awansów i spadków, o których mowa w pkt. 10-12 Zarząd
KS ŚZPN podejmuje każdorazowo biorąc pod uwagę takie kryteria jak:
a) poziom prowadzonych zawodów prezentowany przez sędziego,
b) osobowość, dyspozycyjność, perspektywy rozwoju, znajomość języków
obcych, kwestie administracyjne,
c) zaliczenie odpowiednich testów kondycyjnych i teoretycznych,
d) obecność na szkoleniach,
e) średnia z obserwacji nie stanowi jedynego kryterium przy decyzjach o
awansach/spadkach.
W zakresie zaszeregowania sędziów z programu mentorskiego Zarząd KS
ŚZPN podejmuje decyzję wspierając się opinią Przewodniczącego Programu
Mentorskiego.
16. W przypadku sędziego asystenta, który otrzymał ocenę 7,9 i niższą Zarząd KS
ŚZPN ma prawo odsunąć go od obsady jako sędziego asystenta

II. SĘDZIOWIE GŁÓWNI.
1. O miejsca premiowane awansem do wyższej klasy rozgrywkowej będą mogli
ubiegać się wszyscy sędziowie spełniający kryteria niniejszych Zasad Spadków
i Awansów.
2. Liczbę sędziów głównych powołuje Zarząd KS ŚZPN w ilości uzależnionej od
potrzeb w danej klasie rozgrywkowej z uwzględnieniem postanowień pkt 7
rozdziału I niniejszych zasad.
3. Liczba zawodów prowadzonych w danej klasie rozgrywkowej pozostaje w gestii
Zarządu Kolegium Sędziów i jest uzależniona od prezentowanej przez sędziego

formy. Nie określa się minimalnej liczby zawodów potrzebnej do
sklasyfikowania sędziego. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie
prowadzonych przez sędziego zawodów, nie mogą być przedmiotem odwołania
i nie podlegają uzasadnianiu ze strony Zarządu KS ŚZPN.
4. Podczas wybranych zawodów
wytypowanych obserwatorów.
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5. Od sezonu 2016/2017 tworzy się grupę sędziów głównych pozostających w
dyspozycji Zarządu KS ŚZPN. Do grupy zaliczeni zostają sędziowie
zaszeregowani w sezonie 2015-2016 jako sędziowie główni, którzy w 2016 r.
ukończyli 40 lat, po zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych zgodnie
z niniejszymi Zasadami. Sędziowie tej grupy w zależności od potrzeb będą
delegowani przez Zarząd KS ŚZPN do prowadzenia zawodów we wszystkich
klasach rozgrywkowych, których dotyczą niniejsze zasady (IV liga, Liga
Okręgowa, A i B-Klasa), z wyjątkiem tych klas rozgrywkowych, do których nigdy
nie byli zaszeregowani przed zaliczeniem do grupy sędziów pozostających w
dyspozycji Zarządu KS ŚZPN.

III. EGZAMINY PRAKTYCZNE.
1. Na zawodach mistrzowskich, pucharowych oraz grup młodzieżowych sędziowie
poddawani są egzaminom praktycznym (obserwacjom) i oceniani zgodnie z
wytycznymi PZPN.
2. Od wystawionych ocen przez obserwatorów sędziemu przysługuje odwołanie
do Zarządu KS ŚZPN.
3. Zarząd KS zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianej obserwacji w postaci
materiału video własnego lub z klubu i taka obserwacja telewizyjna może liczyć
się sędziemu do średniej z egzaminów praktycznych.
IV. EGZAMINY I SZKOLENIA SĘDZIÓW.
1. Sędziowie czynni mają obowiązek poddawać się wszelkim formom egzaminów
oraz szkoleń organizowanych przez Zarząd i Komisję Szkoleniową KS ŚZPN.
2. W sezonie rozgrywkowym 2016/2017 sędziowie zostaną poddani dwóm
egzaminom konkursowym przeprowadzonym przed rozpoczęciem każdej z
rund.
3. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i sprawnościowej.
4. Egzamin teoretyczny polega na rozwiązaniu testu (30 pytań) w ciągu 30 min.
Każda prawidłowa odpowiedź oceniana jest, jako 1 pkt. Błędna odpowiedź
dotycząca sposobu rozstrzygnięcia lub/i kary indywidualnej w zakresie
wykluczenia zawodnika (cz. k.) oraz niepełna lub błędna odpowiedź w pytaniach
z kilkoma wariantami odpowiedzi do wyboru oceniana będzie na 0 pkt. Niepełna
odpowiedź w zakresie kary indywidualnej napomnienia (ż. k.) oceniana będzie
na 0.5 pkt. Egzamin teoretyczny uznaje się za zaliczony, jeżeli sędzia uzyskał

min. 24 pkt., co stanowi 80% prawidłowych odpowiedzi. Ilość uzyskanych
punktów przeliczana jest na oceny według poniższego zestawienia:
PUNKTY
Poniżej 24,00
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50

OCENA
0
4,40
4,45
4,50
4,55
4,60
4,65

PUNKTY
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50
30,00

OCENA
4,70
4,75
4,80
4,85
4.90
4,95
5,00

5. Po pierwszym terminie egzaminów będzie organizowany termin II. Sędziowie,
którzy przystąpią do I terminu, ale nie zaliczą egzaminu w pierwszym terminie,
będą mogli poprawić swój wynik w terminie II.
6. Do chwili zaliczenia egzaminu w II terminie sędzia nie będzie brany pod uwagę
przy ustalaniu obsady na zawody.
7. Jeżeli sędzia nie zaliczy egzaminu teoretycznego w I terminie lub nie stawi się
na I termin egzaminu bez usprawiedliwienia to po zaliczeniu egzaminu w II
terminie niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymuje ocenę 4,00.
8. Nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch terminach egzaminów lub nie
zaliczenie egzaminu w dwóch terminach, powoduje automatyczne wykreślenie
sędziego z listy sędziów na dany sezon rozgrywkowy. Sędzia będzie
dopuszczony do egzaminów przed następnych sezonem rozgrywkowym po
dokonaniu opłaty w wysokości stanowiącej równowartość ostatniej opłaty dla
kandydatów na sędziów. Jeżeli sędzia zaliczy egzamin przed następnych
sezonem rozgrywkowym, Zarząd KS podejmie decyzje o zakwalifikowaniu
sędziego do klasy rozgrywkowej.
9. Egzamin sprawnościowy składa się z dwóch części i obowiązują następujące
limity czasowe:
a. sędziowie główni IV Ligi i okręgowej oraz sędziowie klasy A i B ubiegający
się o awans do wyższej klasy rozgrywkowej: 6 x 40 m – 6,2 s w każdym biegu,
interwał: bieg 150 m – 30 s, marsz 50 m – 35 s. Minimum zaliczeniowe – 12
okrążeń;
b. sędziowie główni klasy A i B w wieku do 40 lat 6 x 40 m – 6,4 s w każdym
biegu, interwał: bieg 150 m – 30 s, marsz 50 m – 40 s. Minimum zaliczeniowe
– 12 okrążeń;
c. sędziowie główni sędziowie pozostający w dyspozycji Zarządu KS ŚZPN 6 x
40 m – 6,6 s w każdym biegu, interwał: bieg 150 m – 35 s, marsz 50 m – 40 s.
Minimum zaliczeniowe – 12 okrążeń;
d. sędziowie asystenci w wieku do 40 lat 6 x 40 m – 6,2 s w każdym biegu,
interwał: bieg 150 m – 30 s, marsz 50 m – 40 s. Minimum zaliczeniowe – 10
okrążeń,

e. sędziowie asystenci powyżej 40 lat: 6 x 40 m – 6,4 s w każdym biegu,
interwał: bieg 150 m – 35 s, marsz 50 m – 40 s. Minimum zaliczeniowe – 10
okrążeń,
f. dla sędziów asystentów aspirujących do awansu do klasy B: 6 x 40 m – 6,2 s
w każdym biegu, interwał: bieg 150 m – 30 s, marsz 50 m – 40 s. Minimum
zaliczeniowe – 12 okrążeń;
Sędziowie pozostali ubiegający się o awans do klasy B najpóźniej 1 miesiąc
przed pierwszym planowanym terminem egzaminu, składają wniosek o
dopuszczenie do egzaminu na kandydatów na sędziów klasy B. Wniosek
zostaje rozpatrzony przez Zarząd KS ŚZPN, z uwzględnieniem opinii
Kierowników Sekcji Terenowych KS ŚZPN.
10. Jeżeli sędzia nie zaliczy egzaminu sprawnościowego w I terminie lub nie stawi
się na I termin egzaminu bez usprawiedliwienia to po zaliczeniu egzaminu w II
terminie niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymuje ocenę 4,50.
11. Do czasu zaliczenia egzaminu sprawnościowego w II terminie sędziowie nie
będą brani pod uwagę przy ustalaniu obsad na zawody.
12. Nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch terminach egzaminów lub nie
zaliczenie egzaminu w dwóch terminach, powoduje automatyczne wykreślenie
sędziego z listy sędziów na dany sezon rozgrywkowy. Sędzia będzie
dopuszczony do egzaminów przed następnych sezonem rozgrywkowym po
dokonaniu opłaty w wysokości stanowiącej równowartość ostatniej opłaty dla
kandydatów na sędziów. Jeżeli sędzia zaliczy egzamin przed następnych
sezonem rozgrywkowym, Zarząd KS podejmie decyzje o zakwalifikowaniu
sędziego do klasy rozgrywkowej.
13. Sędziom, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie mogli poddać się
egzaminowi teoretycznemu lub sprawnościowemu w dwóch terminach zostanie
stworzona możliwość zaliczenia egzaminu w dodatkowym terminie po
wyrażeniu zgody przez Zarząd KS ŚZPN. Termin ten będzie ostatnim terminem
egzaminu w danej rundzie.
14. Sędzia, który nie zaliczy egzaminu w jednym z terminów, a w drugim z terminów
nie będzie mógł uczestniczyć w egzaminie z przyczyn nieusprawiedliwionych,
nie będzie miał możliwości zdawać egzaminu w dodatkowym terminie.
15. Sędziowie obowiązani są do uczestnictwa w szkoleniach. O przynależności
sędziego do klasy rozgrywkowej w następnym sezonie w przypadku nie
zaliczenia szkoleń decyduje Zarząd KS. Sędziowie, którzy nie zaliczyli szkoleń
nie będą brani pod uwagę przy awansach. Zasady zaliczenia szkoleń zostaną
przedstawione przez Komisję Szkoleniową.
16. Sędzia zgłaszający kontuzję podczas egzaminu sprawnościowego,
zobligowany jest do poinformowania Komisji Egzaminacyjnej o rodzaju
odniesionej kontuzji. Powyższa kontuzja musi być potwierdzona przez lekarza
specjalistę. Stosowne zaświadczenie musi być dostarczone w terminie 3 dni
roboczych do Kolegium Sędziów. W przypadku nie dostarczenia w/w
zaświadczenia egzamin uznaje się za niezaliczony.
17. Sędziowie główni szczebla centralnego i III ligi zostają sklasyfikowani na
podstawie wyników egzaminu ze szczebla centralnego i tym samym są

zwolnieni z egzaminów na szczeblu okręgu. Jeżeli jednak sędzia szczebla
centralnego, III ligi nie zaliczy egzaminu na tym szczeblu, to nie będzie mógł
prowadzić zawodów na szczeblu okręgu do czasu zaliczenia egzaminów na
szczeblu centralnym lub okręgowym.
18. Sędzie szczebla centralnego zakwalifikowane do IV ligi chcące uzyskać
prawo kandydowania do III ligi winny zaliczyć egzaminy sprawnościowe na
zasadach jak dla IV ligi. Wynik egzaminu teoretycznego zaliczonego na
szczeblu centralnym będzie honorowany w klasyfikacji sędziów IV ligi.
.
V. ZASZEREGOWANIE SĘDZIÓW.
1. Po zakończeniu sezonu 2016/2017 zostaną sporządzone dla sędziów głównych
listy klasyfikacyjne.
2. Do sporządzenia list klasyfikacyjnych będą brane następujące kryteria:
a. średnia ocen z egzaminów praktycznych,
b.
średnia ocen z egzaminu teoretycznego i sprawnościowego,
3. Klasyfikacja sędziów będzie sporządzona jako suma elementów wskazanych
w pkt. 2.
4. Klasyfikacja sędziów głównych sporządzona według powyższych zasad będzie
pomocniczym kryterium dla Zarządu przy ustalaniu list sędziów w
poszczególnych klasach rozgrywkowych na sezon 2016/2017. Pozostałe
kryteria określone zostały w pkt. 8, 15 rozdziału I niniejszych zasad.
5. Warunkiem awansu sędziego do wyższej klasy rozgrywkowej jest zaliczenie
egzaminów teoretycznych i sprawnościowych w pierwszym terminie, zaliczenie
szkoleń oraz uregulowanie zobowiązań finansowych względem KS ŚZPN,
ŚZPN i PZPN.
6. Sędzia ukarany karą dyscyplinarną za merytoryczne naruszenie regulaminów
PZPN i ŚZPN nałożoną przez organy ŚZPN i PZPN w sezonie 2016/2017 nie
będzie brany pod uwagę przy awansach do wyższej klasy.
7. Sędziowie z grupy sędziów pozostałych zostaną sklasyfikowani na podstawie
ocen obserwatorów, wyników egzaminów i zaliczenia szkoleń.
8. Z danej klasy rozgrywkowej w pierwszej kolejności zostaną zdegradowani
sędziowie którzy:
a. w danym roku kalendarzowym osiągną wiek będący granicznym dla danej
klasy rozgrywkowej,
b. otrzymali z egzaminu praktycznego (obserwacji) ocenę z zakresu poniżej
oczekiwań
c. nie zaliczyli egzaminów teoretycznych lub/i sprawnościowych w I terminie,
d. uzyskali najniższe wyniki z egzaminów teoretycznych i sprawnościowych.

VI. KRYTERIA W ZAKRESIE AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW IV LIGI, KLASY
OKRĘGOWEJ, KLASY A i KLASY B
1. Awans do grona sędziów III ligi określają zasady spadku i awansu sędziów III
ligi KS ŚZPN w sezonie 2016/2017 oraz niniejsze Zasady.
2. Po zakończeniu rozgrywek (jesień – wiosna) Zarząd ustala listę klasyfikacyjną
w każdej klasie rozgrywkowej, która jest podstawą do spadków i awansów na
nowy sezon. O liczbie sędziów awansujących i spadających z danej klasy
rozgrywkowej decyduje Zarząd KS ŚZPN po zakończeniu danego sezonu
rozgrywkowego.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Urlopowanie sędziego z danej kolejki rozgrywek musi być zgłoszone do
referenta obsady min. na 9 dni przed daną kolejką (dotyczy również rozgrywek
PP). W przypadku nie dotrzymania tego terminu, sędzia zostanie pominięty przy
obsadzie w najbliższej kolejce rozgrywek. Ponowne uchybienie w tym zakresie
8 skutkować będzie odsunięciem od 2 kolejek zawodów. Gdy sytuacja taka
powtórzy się po raz trzeci, sędzia nie będzie obsadzany do końca rundy
rozgrywkowej z wyjątkiem sytuacji losowych.
2. Sędzia może być czasowo urlopowany. O zaliczeniu urlopowanego sędziego
po zakończeniu okresu urlopowania do określonej klasy rozgrywkowej decyduje
Zarząd KS ŚZPN.
3. W przypadku kontuzji sędziego, uniemożliwiającej mu sklasyfikowanie po danej
rundzie rozgrywkowej, po zgłoszeniu gotowości do sędziowania i zdaniu
egzaminów, o przynależności sędziego do danej klasy rozgrywkowej
zadecyduje Zarząd KS.
4. Warunkiem zakwalifikowania sędziego do określonej klasy rozgrywkowej jest
zaliczenie przez niego egzaminów, szkoleń, uregulowanie zobowiązań
finansowych (KFP, KFD) oraz uzyskanie licencji w terminach ustalonych przez
Zarząd KS.
5. Nie uregulowanie zobowiązań finansowych, o których mowa w wyżej będzie
skutkować odsunięciem sędziego od obsady w zawodach do czasu
uregulowania należności.
6. Do interpretacji niniejszych Zasad awansów i spadków upoważniony jest Zarząd
Kolegium Sędziów ŚZPN.
7. Powyższe zasady zostały przyjęte przez Zarząd Kolegium Sędziów ŚZPN w
dniu 6 września 2016 r.
8. Zasady obowiązują w sezonie 2016/2017.

