Zasady awansu i spadku sędziów
Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie
obowiązujące w sezonie 2014/2015
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uprawnienia sędziów do prowadzenia zawodów od klasy B do III ligi nadaje Zarząd Kolegium Sędziów WarmińskoMazurskiego Związku Piłki Nożnej według zasad awansu i spadku. Do prowadzenia tych klas mogą być wyznaczeni jedynie
sędziowie, którzy spełniają określone w niniejszych zasadach kryteria. Zasady te służą za podstawę do ustalania kolejności
sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych w celu:
a) wyłonienia kandydata, kandydatów do II ligi,
b) powołania sędziów III ligi,
c) wyłonienie kadry sędziów III ligi,
d) wyłonienia sędziów do awansu do III ligi,
e) określenia ilości sędziów IV ligi w zakresie spadku do Klasy Okręgowej,
f) ustalenia ilości sędziów w Klasy Okręgowej w zakresie ich awansu do IV ligi,
g) wytypowania sędziów klasy A awansujących do Klasy Okręgowej,
h) określenia ilości sędziów klasy okręgowej w zakresie ich spadku do kl. A,
i) określenia ilości sędziów klasy A w zakresie ich spadku do kl. B,
j) określenia ilości sędziów klasy B do awansu do kl. A,
k) przekwalifikowania grupowego sędziów kl. B.

II ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
1. Sędzia ubiegający się o awans do wyższej klasy rozgrywkowej powinien:
a) odznaczać się nienaganną postawą etyczno - moralną,
b) osiągać pozytywne oceny z przeprowadzonych zawodów,
c) uzyskiwać wyróżniające oceny z egzaminów pisemnych, szkoleń oraz sprawdzianów kondycyjnych,
d) posiadać sportową sylwetkę i wysoką sprawność fizyczną,
e) działać aktywnie w organizacji sędziowskiej i brać czynny udział we wszystkich formach szkolenia,
f) spełniać odpowiednie kryteria wiekowe,
g) zaliczyć egzaminy w pierwszym terminie,
h) być niekaranym za przestępstwo popełnione umyślnie,
i) posiadać przynajmniej wykształcenie średnie,
j) być sędzią rzeczywistym.
2. Sędzia czynnie prowadzący zawody musi w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku przedstawić Zarządowi KS W-MZPN
aktualne badanie lekarskie zezwalające na sędziowanie, które jest ważne na cały sezon rozgrywkowy.
3. Sędziom w poszczególnych klasach określa się następujące granice wieku:
a) sędziowie III ligi do 40 lat,
b) sędziowie IV ligi do 45 lat,
c) sędziowie Klasy Okręgowej do 48 lat,
d) sędziowie klasy „A" i „B" do 55 lat,
e) sędziowie asystenci do 40 lat,
f) sędzia zgłoszony do III ligi po raz pierwszy - maksymalnie 33 lat,
g) sędzia zgłoszony do IV ligi po raz pierwszy - maksymalnie 33 lata,
h) sędzia zgłoszony do Klasy Okręgowej po raz pierwszy - maksymalnie 33 lata, a powrót do tej klasy poniżej 40 lat.
4. Zarząd KS W-MZPN na wniosek sędziego klasy „B” albo sędziego asystenta, który ukończył granicę wieku dla swojej klasy,
może podjąć decyzję o wydłużeniu dla niego granicy wieku biorąc pod uwagę wyniki egzaminów oraz aktywność
szkoleniową danego sędziego.

5. Jako miarodajny w danym sezonie rozgrywkowym przyjmuje się wiek jaki osiąga sędzia w danym roku kalendarzowym.
6. Ilość sędziów Ekstraklasy, I, II ligi wynika z uzyskanych uprawnień według postanowień Kolegium Sędziów PZPN
7. Przed każdym sezonem rozgrywkowym Zarząd KS W-MZPN, w porozumieniu z Komisją Szkoleniową, powołuje sędziów III ligi
uwzględniając osiągnięcia praktyczne, rankingi obserwatorów, teoretyczne , sprawnościowe oraz szkoleniowe z ubiegłego sezonu.
8. Po egzaminach organizowanych przez KSPZPN, Zarząd KS W-MZPN, na wniosek Komisji Szkoleniowej, spośród sędziów III ligi
powołuje Kadrę – wyróżniających się arbitrów, perspektywicznych, dobrze rokujących na przyszłość. Sędziowie z Kadry będą w
rundzie jesiennej oceniani przez wybraną grupę obserwatorów. Noty i ranking tych obserwacji będą miały decydujący wpływ na
wyłonienie kandydata/kandydatów do walki o awans do II ligi. Sędziowie Kadry muszą zaliczać egzaminy spełniając kryteria
awansowe PZPN.
9. Ilość sędziów w pozostałych klasach rozgrywkowych ustalona jest przez Zarząd KS W-MZPN przed sezonem rozgrywkowym.
W trakcie rozgrywek mogą nastąpić zmiany ilościowe sędziów w poszczególnych klasach związane z awansami i
spadkami.
10. Przed rundą wiosenną sezonu rozgrywkowego Zarząd KS W-MZPN, na wniosek Komisji Szkoleniowej spośród sędziów Klasy
Okręgowej i IV ligi powołana będzie Kadra. Sędziowie z Kadry będą oceniani przez wybraną grupę obserwatorów
– ich noty i ranking będą miały decydujący wpływ na awans tych sędziów do wyższej ligi. Sędziowie z Kadry
rywalizują w odrębnej klasyfikacji. Sędziowie Kadry muszą zaliczać egzaminy spełniając kryteria awansowe.
11. Skład osobowy Kadry może ulegać zmianie w trakcie sezonu rozgrywkowego.

III EGZAMINY SĘDZIOWSKIE
A. Egzamin praktyczny (obserwacje)
1. Na zawodach mistrzowskich i pucharowych sędziowie poddani będą egzaminom praktycznym, przez uprawnionych do tego
obserwatorów.
2. Oceny (noty) wystawiane będą w skali od 1 do 10 punktów i stopniowane co 0,1 pkt. zgodnie z instrukcją dla obserwatorów.
3. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego ogłoszone zostaną oceny uzyskane z egzaminów praktycznych przez sędziów.
4. Jeżeli sędzia uzyskał z egzaminu praktycznego ocenę niższą niż 7,5 zostanie on oddany do dyspozycji Zarządu, który w
porozumieniu z Komisją Szkoleniową podejmie dalsze decyzje.
5. Sędzia, który w danym sezonie rozgrywkowym po raz drugi otrzyma z egzaminu praktycznego niższą ocenę niż 7,5 zostanie
wycofany z danej klasy rozgrywkowej.
6. Minimalna liczba obserwacji potrzebna do sklasyfikowania sędziego w sezonie wynosi: IV liga - 4 mecze, Klasa Okręgowa - 3
mecze, klasa A - 1 mecz. Jeżeli sędzia nie uzyska minimalnej liczby obserwacji zostanie przekazany do dyspozycji Zarządu
KS W-MZPN.
7. Sędziowie klasy „B", którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wynikami w szkoleniu, będą poddawani obserwacjom na
boisku na zawodach Ligi Wojewódzkiej Juniorów.
8. Sędziowie wyróżniający się mogą zostać poddani obserwacji w wyższej klasie rozgrywkowej.
9. Sędziowie szczebla centralnego mają obowiązek przesłać obserwacje z meczów centralnych, niezwłocznie po ich otrzymaniu,
do Przewodniczącego Kolegium Sędziów oraz Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej przy KS.
B. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne
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2. Sędziowie będą poddani w ciągu sezonu egzaminom (teoretyczny i kondycyjny):
a) sędziowie IV ligi, Klasy Okręgowej i Asystenci Wojewódzcy
 dwa egzaminy w terminie jesiennym i wiosennym
b) sędziowie klasy „A” i „B”
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3. Kryteria egzaminu teoretycznego:
a) sędziowie IV ligi, Klasy Okręgowej
 kryterium zaliczeniowe wynosi 21 pkt., awansowe 24 pkt.
b) sędziowie klasy „A”
 kryterium zaliczeniowe wynosi 21 pkt., awansowe 24 pkt.
c) sędziowie klasy „B”
 kryterium zaliczeniowe i awansowe wynosi 21 pkt.
d) Asystenci Wojewódzcy
 kryterium zaliczeniowe wynosi 24 pkt.
4. Kryteria egzaminu kondycyjnego:
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5. Opis egzaminu kondycyjnego:
a) Sprint (test nr 1)






Odstęp między biegiem wynosi 1,5 minuty.
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1x40 metrów).
Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie.
Jeśli dwa sprinty są niezliczone, to sędzia nie zalicza testu.
Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1.
b)









Interwał (test nr 2)

Na pierwszy gwizdek prowadzącego test - sędziowie muszą pokonać 150 metrów z miejsca startu. Po czym muszą
pokonanie 50 metrów idąc.
Na kolejny sygnał gwizdkiem sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów po czym muszą pokonanać 50
metrów idąc.
To składa się na jedno 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 jednej stopy w „strefie chodzenia”, to obsługujący test sygnalizuje powyższe
zdarzenie.
Za pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony.
Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem.

6. Szczegółowy program kursów, zakres egzaminów oraz kryteria zaliczeniowe lub awansowe będą ustalane przez Zarząd KS WM ZPN i Komisję Szkoleniową.
7. Egzamin teoretyczny obejmować będzie test pisemny składający się z 30 pytań, na podstawie aktualnych Przepisów gry w
Piłkę Nożną.
8. Sędzia, który nie zaliczył egzaminu teoretycznego za pierwszym podejściem ma jedną możliwość jego poprawienia. Sędzia,
który nie zaliczył egzaminu poprawkowego zostanie przekazany do dyspozycji Zarządu KS W-MZPN.
9. Sędzia, który nie zaliczy egzaminu będzie sędziował jako sędzia główny mecze wyłącznie o dwie klasy niższe niż jego klasa oraz
będzie sędziował jako sędzia asystent mecze wyłącznie w klasie niższej niż jego klasa, do momentu zaliczenia egzaminu.
10. Sędzia ma prawo do odwołania od wyniku egzaminu teoretycznego w ciągu 7 dni od dnia egzaminu.

IV. SZKOLENIA SĘDZIÓW
1. Szkolenie sędziów będzie prowadzone przez Komisję Szkoleniową w następujących formach:
a) szkolenia miesięczne,
b) kurs szkoleniowo-unifikacyjny dla wyróżniających się sędziów,
c) inne formy szkolenia wybrane przez Komisję Szkoleniową.
2. Sędziowie i obserwatorzy zobowiązani są do uczestniczenia w miesięcznych szkoleniach.
3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu będzie skutkować brakiem obsady na najbliższą kolejkę.
4. Szkolenia miesięczne dla wszystkich sędziów i obserwatorów odbywać się będą w czterech regionalnych
ośrodkach szkoleniowych: Olsztyn, Elbląg, Iława, Giżycko.
5. Komisja Szkoleniowa ustali osoby pełniące funkcję kierowników poszczególnych ośrodków. Kierownicy ośrodków
będą odpowiedzialni za szkolenie w ośrodkach oraz będą dokonywać oceny aktywności szkoleniowej sędziów
należących do danego ośrodka w trzech kategoriach: aktywni, przejściowi, pasywni.
6. Przynależność sędziów do poszczególnych ośrodków zostanie ustalona przez Komisję Szkoleniową.

V. AWANSE I SPADKI
1. Sędzia może uzyskać awans po spełnieniu kryteriów awansu zawartych w niniejszych zasadach awansu i spadku.
2. Liczba miejsc awansowych:
a) do III ligi co najmniej 1 sędziego,
b) do IV ligi co najmniej 2 sędziów,
c) do Klasy Okręgowej co najmniej 3 sędziów,
d) do klasy „A" co najmniej 4 sędziów.
3. O awansach i spadkach decyduje Zarząd Kolegium Sędziów W-MZPN w oparciu o wnioski Komisji Szkoleniowej, która po
podsumowaniu osiągnięć praktycznych (noty z obserwacji oraz rankingi obserwatorów), teoretycznych (testy pisemne),
sprawnościowych (testy biegowe) i szkoleniowych sędziów, przedstawia arbitrów do awansu, utrzymania i spadku.
4. Przy równych lub zbliżonych wynikach pierwszeństwo w awansie, utrzymaniu mają sędziowie:
a) będący w kadrze,
b) objęci programem mentorskim,
c) młodsi, perspektywiczni,
d) podejmujący dodatkowe działania, które wpływają na pozytywny wizerunek organizacji,
e) pochodzący z regionu, w którem brakuje sędziów danej klasy.
5. Zarząd Kolegium Sędziów W-MZPN może awansować do Klasy Okręgowej sędziów, którzy ze względu na karierę piłkarską nie
spełniają niektórych kryteriów awansu, lecz posiadają wysokie umiejętności arbitrażu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sędzia musi poddać się obowiązkowo egzaminowi w pierwszym terminie, wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie. W takim
przypadku sędzia musi uczestniczyć w drugim terminie. Przy absencji w dwóch wyznaczonych terminach sędzia przekazany
jest do dyspozycji Zarządu KS W-MZPN (sytuacja ta nie dotyczy sędziów ubiegających się o awans, którzy muszą zaliczyć
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egzaminy w pierwszym terminie).
Sędzia może być czasowo urlopowany. O zaliczeniu urlopowanego sędziego do określonej grupy arbitrów oraz zakresie
niezbędnych do zaliczenia egzaminów, decyduje Zarząd KS W-MZPN po okresie wygaśnięcia urlopu.
W przypadku merytorycznych zmian w niniejszych zasadach awansu i spadku, zostaną one każdorazowo wprowadzone za
pośrednictwem aneksów.
W sprawach spornych wynikających z interpretacji powyższych zasad, ostateczną decyzję wydaje Zarząd KS W-MZPN.
Sędziemu przysługuje odwołanie się od decyzji Zarządu KS W-MZPN w terminie 7 dni od otrzymania decyzji do Zarządu
KS W-MZPN. Zarząd KS W-MZPN w ciągu 21 dni o otrzymania pisma rozpatrzy odwołanie i udzieli odpowiedzi. Gdy
ponowna decyzja Zarządu KS W-MZPN jest niesatysfakcjonująca sędziemu przysługuje mu odwołanie w terminie
14 dni od otrzymania ponownej decyzji do Komisji Odwoławczej W-MZPN za wniesienie kaucji w wysokości 50zł
(Regulamin W-MZPN 2014/2015).
Sędzia, który został zdyskwalifikowany na okres powyżej 3 miesięcy nie będzie miał prawa awansu w danym sezonie.
Niniejsze zasady awansu i spadku zostały zatwierdzone przez Zarząd Kolegium Sędziów W-MZPN w dniu 2 sierpnia 2014 roku
i obowiązują w sezonie rozgrywkowym 2014/2015.

