OGÓLNE ZASADY
NADAWANIA TYTUŁU SĘDZIEGO
ZASŁUŻONEGO I HONOROWEGO
I. TYTUŁ SĘDZIEGO ZASŁUŻONEGO
Może być nadany, jeżeli :
- Sędzia (kandydat) zasłużył się dla sportu piłkarskiego w zakresie działalności sędziowskiej
(arbitra) jako czynny sędzia lub działacz – organizator szkoleniowy, wykazał osobistą
inicjatywę, zdolności i mozolną pracę.
- Działał co najmniej 10 lat jako Sędzia Rzeczywisty i ukończył 40 lat.
- Nie ma w swojej ewidencji kary dyscyplinarnej.

II. TYTUŁ SĘDZIEGO HONOROWEGO
Może być nadany, jeżeli przedstawiony kandydat spełnia następujące warunki :
- Poniósł wyjątkowe zasługi w rozwoju piłkarskim, aktywny, oddany sprawom szkolenia
i wychowywania kadr sędziowskich. Wniósł osobisty wkład w podnoszenie poziomu
prowadzenia zawodów przez sędziów.
- Ukończył 48 rok życia. Zakończył czynne prowadzenie zawodów, posiada tytuł sędziego
Zasłużonego.
- Ma co najmniej 20-letni staż Sędziego Rzeczywistego.
- Nie ma w swojej ewidencji kary dyscyplinarnej.

ZASADY OGÓLNE
Tytuł Sędziego Honorowego może być również nadany osobie nie będącej sędzią piłkarskim,
która wyjątkowo zasłużyła się dla sportu piłkarskiego, a swoją działalnością przyczyniła się
i sprzyjała rozwojowi i umocnieniu organizacji sędziowskiej.
Aby przedstawić kandydata na jeden z wymienionych tytułów, sędzia winien posiadać
wcześniej przyznane mu odznaczenia macierzystego Związku Piłki Nożnej.

UWAGI KOŃCOWE
1. Wniosek musi być wypełniony pismem maszynowym.
2. Wszystkie pozycje wniosku od pkt. 1 do pkt. 10 muszą być wypełnione treścią, podpisy
na wniosku muszą być czytelne.
3. Do każdego wniosku należy dołączyć fotografię (aktualną) podpisaną na odwrocie
nazwiskiem sędziego oraz nazwą Związku Piłki Nożnej.
4. Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z kartą ewidencyjną sędziego.
5. W razie braku miejsca na pierwszej stronie wniosku, dalsze dane należy podać na odwrocie
i podpisać.
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku, niedokładności itp. – wniosek nie
będzie rozpatrywany.
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Ustala się terminy składania wniosków o przyznanie tytułów Sędziego Zasłużonego
i Honorowego jeden raz w kwartale.
W razie zagubienia legitymacji – duplikat może być wydany tylko na podstawie pisma
Wydziału Sędziowskiego oraz oświadczenia sędziego o okolicznościach utraty legitymacji
(z dołączeniem fotografii).
Niniejsze zasady nadawania wyróżnień sędziom piłkarskim zostały zatwierdzone
Uchwałą Zarządu PZPN Nr V/35 dnia 29 września 2000 roku.

