OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
W JELENIEJ GÓRZE
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI

Zasady awansu i spadku sędziów
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Jeleniej Górze

Obowiązują od sezonu 2015/2016

Czerwiec 2015r.

§ 1.
Postanowienia i uwagi ogólne
1.Niniejsze zasady opracowano na podstawie zasad awansu i spadku sędziów III i IV ligi
WS Dolnośląskiego ZPN oraz powoływania kandydatów na sędziów II, III i IV ligi od
sezonu 2015/16 i obowiązują wszystkich sędziów WS OZPN Jelenia Góra
posiadających licencje sędziowskie na sezon 2015/2016.
2.Wszyscy sędziowie mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego
oświadczenie o niekaralności wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad.
Powyższe oświadczenie jest niezbędne w procesie przedłużania lub uzyskania licencji.
3.W przypadku gdy w trakcie trwania sezonu sędziemu zostaną postawione przez
prokuraturę zarzuty związane z korupcją w sporcie bądź zarzuty przestępstwa
popełnionego umyślnie(np. za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub
środka o działaniu odurzającym) sędzia ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia
o tym fakcie Zarządu WS.
§ 2.
Wiek i ilość sędziów
1.Sędzia klasy Okręgowej ubiegający się o awans do IV ligi nie może przekroczyć 32 lat –
awans sędziego musi nastąpić w roku kalendarzowym w którym sędzia kończy 31 lat.
2.Sędzia klasy A ubiegający się o awans do klasy Okręgowej z możliwością dalszego
awansu nie może przekroczyć 31 lat – awans sędziego musi nastąpić w roku
kalendarzowym w którym sędzia kończy 30 lat
3.Sędzią klasy Okręgowej może zostać kandydat, który ma nie więcej jak 45 lat pod
warunkiem że zajmie 1 lub 2 miejsce na liście klasyfikacyjnej sędziów klasy A z
zachowaniem warunków określonych w pkt.5 oraz programu mentorskiego a jego awans
nastąpi w roku kalendarzowym w którym kończy 44 lat.
4.Sędzią klasy A może zostać kandydat, który ma nie więcej jak 50 lat pod warunkiem
uzyskania rekomendacji Przewodniczącego właściwej dla sędziego Delegatury a jego
awans nastąpi w roku kalendarzowym w którym kończy 49 lat.
5.Kandydat awansujący do klasy A i klasy Okręgowej musi posiadać minimum średnie
wykształcenie(nie dotyczy sędziów w wieku do lat 20 którzy aktualnie uzupełniają
wykształcenie – są uczniami liceów lub techników ) oraz:
a) posiadać odpowiednią sprawność fizyczną potwierdzoną stosownymi testami
sprawnościowymi,
b) osiągać odpowiednie pozytywne oceny za prowadzone zawody,
c) obowiązkowo szkolić się w ramach cyklu szkoleniowego określonego dla grup
Jelenia Góra i Bolesławiec,
d) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną.
e) nie mogą być pracownikiem ani działaczem społecznym klubu sportowego
posiadającego sekcje piłki nożnej w danej klasie rozgrywkowej.
f)
musi być sędzią rzeczywistym(nie dotyczy sędziów głównych w klasie A w
wieku poniżej 18 lat.
6.Określa się granice wieku sędziów do prowadzenia zawodów :
a) dla sędziów głównych:
 Dolna 18 lat - górna 55 lat w klasie Okręgowej - uprawnienia sędziego
wygasają po zakończeniu rundy wiosennej w roku którym kończy 55 lat ,

 Dolna 17 lat - górna 58 lat w klasie A - uprawnienia sędziego wygasają
po zakończeniu rundy wiosennej w roku którym kończy 58 lat
 Dolna 16 lat - górna 65 w pozostałych klasach - uprawnienia sędziego
wygasają po zakończeniu rundy wiosennej w roku którym kończy 65 lat .
b) dla sędziów asystentów:
 Dolna 18 lat - górna 45 lat dla I- IV ligi- uprawnienia sędziego wygasają
po zakończeniu rundy wiosennej w roku którym kończy 45 lat( zgodnie z
regulaminami dla tych klas)
 Dolna 16 lat - górna 65 lat w pozostałych klasach - uprawnienia
sędziego wygasają po zakończeniu rundy wiosennej w roku którym kończy
65 lat .
c)warunkiem uprawniającym do prowadzenia zawodów jest zdanie z wynikiem
pozytywnym egzaminów określonych w niniejszych Zasadach.
7.Ilość sędziów głównych w klasie Okręgowej w sezonie 2015/2016 będzie nie większa jak
20 w tym minimum 5 sędziów spełniających kryteria awansowe do IV i wyższej ligi. Listę
sędziów głównych klasy Okręgowej Zatwierdza Zarząd Okręgowego Związku Piłki
Nożnej.
8.W przypadku gdy przed sezonem zatwierdzona lista zawiera mniej jak 20 sędziów za
zgodą Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej może ona zostać uzupełniona po
przeprowadzeniu jesiennych egzaminów.
9.Ilość sędziów głównych w klasie A w sezonie 2015/2016 będzie nie większa jak 30 w
tym minimum 8 sędziów spełniających kryteria awansowe do wyższych klas
rozgrywkowych.
§ 3.
Obsada sędziów na zawody w kl. O i A
1.Sędziowie prowadzący zawody w wyższych klasach rozgrywkowych jako sędziowie
głowni będą wyznaczani do prowadzenia zawodów w Klasie Okręgowej zgodnie z
występującymi potrzebami.
2.Wszyscy sędziowie delegowani na zawody
podczas ich prowadzenia muszą
obowiązkowo na koszuli sędziowskiej posiadać emblemat Polskiego Kolegium Sędziów:

-

sędziowie kandydaci, próbni i rzeczywiści do przeprowadzenia 300 zawodów

-

sędziowie którzy przeprowadzili od 300 do 500 zawodów,

-

sędziowie którzy przeprowadzili 500 i więcej zawodów

3.W przypadku gdy sędzia podczas prowadzenia zawodów nie posiada emblematu lub
używa emblematu niezgodnego z ilością przeprowadzonych zawodów będzie na
wniosek Zarządu WS OZPN pomijany w obsadzie na 2 do 5 kolejnych terminów. O
fakcie pomijania w obsadzie i przyczynie będzie umieszczana informacja w zestawieniu
obsady.

4.Sędzia główny w klasie Okręgowej będzie wyznaczany na minimum 5 zawodów w
każdej rundzie pod warunkiem pełnej gotowości do obsady(brak urlopowań i zwolnień na
okres dłuższy jak kolejne trzy kolejki).
5.Sędzia główny w klasie A będzie wyznaczany na minimum 6 zawodów w każdej rundzie
pod warunkiem pełnej gotowości do obsady(brak urlopowań i zwolnień na okres dłuższy
jak kolejne trzy kolejki).
6.W rundzie wiosennej perspektywiczni sędziowie awansowi, którzy po rundzie jesiennej
będą najwyżej sklasyfikowania będą wyznaczani na większą ilość zawodów(nie mniej jak
6 w klasie Okręgowej i 7 w klasie A).
7.Przewodniczący Zarządu WS OZPN po uzyskaniu zgody Prezesa OZPN Jelenia Góra
może podjąć decyzję o obsadzie wyróżniającego się sędziego z klasy A na wybrane
zawody klasy Okręgowej.
8.Zasady wyznaczania sędziów asystentów w klasach Okręgowej i w klasie A określono
w Regulaminie Obsad WS OZPN Jelenia Góra.
§ 4.
Egzaminy praktyczne – obserwacje
1.Sędziowie klasy Okręgowej i klasy A podlegają egzaminom praktycznym –
obserwacjom, które prowadzą obserwatorzy zatwierdzeni przez Zarząd OZPN Jelenia
Góra.
2.Oceny z egzaminów praktycznych są wystawiane zgodnie z instrukcją obserwatora
PZPN.
3.W trakcie trwania sezonu rozgrywkowego dla dokonania prawidłowej selekcji sędziowie
muszą zostać poddani następującej ilości egzaminów praktycznych;
- Sędziowie klasy Okręgowej spełniający kryteria awansowe - nie mniej jak 6,
- Sędziowie klasy Okręgowej bez możliwości awansu - nie mniej jak 2,
- Sędziowie klasy A spełniający kryteria awansowe - nie mniej jak 4,
- Sędziowie klasy A bez możliwości awansu – co najmniej 1.
4.Oceny z egzaminów praktycznych – obserwacji przeprowadzane na szczeblu okręgu
będą zaliczane do klasyfikacji sędziego bez względu w jakiej klasie rozgrywkowej zostały
przeprowadzone.
5.Jeżeli sędzia otrzyma z jednego egzaminu praktycznego ocenę 7,9 lub 7,8 za jeden
znaczący błąd, do przeliczenia średniej ocen będzie przyjęta ocena 8,20 w przypadku
uzyskania oceny 8,4 i wyższej oraz 8,10 w przypadku uzyskania oceny 8,30).
6.W przypadku otrzymania po raz kolejny oceny 7,9 lub 7,8 za jeden znaczący błąd w
kolejnych zawodach taka ocena będzie uwzględniana do średniej ocen z jednoczesnym
zaliczeniem oceny 7,9 lub 7,8 za poprzednie zawody(zapisy pkt.5 nie będą
uwzględniane).
7.Jeżeli sędzia otrzyma z egzaminu praktycznego ocenę 7,4 i niższej zostanie poddany
egzaminowi komisyjnemu z zachowaniem okresu odsunięcia od zawodów na co

najmniej 3 kolejki. W przypadku otrzymania ponownie oceny 7,4 i niższej w danym
sezonie sędzia zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej. W przypadku
sędziów klasy B decyzję podejmie Zarząd WS OZPN Jelenia Góra.
8.W przypadku otrzymania noty 7,4 i niższej przez sędziego asystenta na zawodach klas
Okręgowej i A zostanie on odsunięty od prowadzenia zawodów na szczeblu tych klas.
9.W przypadku kiedy sędzia klasy Okręgowej i klasy A bez możliwości awansu z przyczyn
nie leżących po jego stronie nie zostanie poddany wymaganej ilości obserwacji to do
sklasyfikowania tego sędziego na koniec sezonu rozgrywkowego będzie przyjmowana
ocena 8,30 pkt. za ilość zawodów gdzie była wymagana obserwacja.
§ 5.
Egzaminy teoretyczne, kondycyjne oraz szkolenie.
1.Przed sezonem oraz w jego trakcie Zarząd WS OZPN organizuje i nadzoruje egzaminy
dla sędziów:
a) jesienny egzamin dla sędziów głównych Klasy Okręgowej, Klasy A i sędziów
asystentów w miesiącu wrześniu lub październiku,
b) wiosenny egzamin dla sędziów głównych Klasy Okręgowej, Klasy A i sędziów
asystentów w miesiącu kwietniu lub maju,
c) dodatkowy egzamin kondycyjny dla kandydatów do IV ligi wg limitów
obowiązujących dla tej klasy rozgrywkowej,
d) egzaminy dla pozostałych sędziów WS OZPN Jelenia Góra organizowane przed
lub w trakcie każdej rundy rozgrywkowej – jesienny w sierpniu lub wrześniu,
wiosenny w okresie marzec – maj,
e) dodatkowe egzaminy organizowane na wniosek Komisji szkoleniowej oraz
Przewodniczących Delegatur.
2.Udział w egzaminach teoretycznych i kondycyjnych jest obowiązkowy.
3.Z egzaminów określonych w pkt 1 litery a, b, c, d są zwolnieni sędziowie, którzy zaliczyli
egzaminy organizowane przez Centralną Komisję Szkoleniową KS PZPN lub KS
Dolnośląskiego ZPN
4.Kandydaci na sędziów IV ligi w liczbie 3 uczestniczą w wiosennym kwietniowym
egzaminie organizowanym przez WS DZPN – wyniki tego egzaminu są zaliczane
do ogólnej klasyfikacji sędziów w klasie Okręgowej – sędziowie ci, pod warunkiem
jego zaliczenia są zwolnieni z udziału w egzaminie organizowanym prze WS OZPN.
5.Zarząd WS OZPN ustala miejsce oraz terminy(I bądź II-poprawkowy) egzaminów dla
sędziów klasy Okręgowej i A oraz takiej ilości sprawdzianów kondycyjnych dla
pozostałych sędziów aby zapewnić sprawne zabezpieczenie obsady sędziów we
wszystkich klasach rozgrywkowych. Wyniki egzaminów teoretycznego i sprawdzianu
kondycyjnego ocenia się zgodnie z obowiązującymi tabelami wyników.
6.Test teoretyczny pisemny sędziowie składają w formie odpowiedzi na pytania. Minimum
zaliczenia wynosi 70% prawidłowych odpowiedzi. W przypadku sędziego ubiegającego
się o awans minimum do awansu
na egzaminie konkursowym wynosi 80%
prawidłowych odpowiedzi.

Tabela punktacji egzaminu teoretycznego.
Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Ocena

30,0
29,5
29,0
28,5
28,0
27,5
27,0
26,5
26,0
25,5

5,00
4,95
4,90
4,85
4,80
4,75
4,70
4,65
4,60
4,55

25,0
24,5

4,50
4,45

24,0( A)

4,40

23,5
23,0
22,5
22,0
21,5
21,0
poniżej 21,0

4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
0,00

7.Sprawdzian kondycyjny – interwałowy dla sędziów głównych Klasy Okręgowej, Klasy A i
asystentów III i IV lig składa się z dwóch testów:
a)TEST 1
 6 x 40 w odstępach 1,5 minutowych maksymalny dopuszczalny czas przebiegnięcia
każdego odcinka wynosi 6,6 sekundy.
 Jeżeli sędzia upada lub potyka się dostaje dodatkową próbę ( 1 x 40 m.)
 Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po
szóstym starcie. Jeżeli dwa biegi zostaną przebiegnięte powyżej dopuszczalnego
czasu, to sędzia test nie zalicza.
 Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1
b)TEST 2 – sprawdza naprzemienną aktywność biegu z chodem na pojedynczy sygnał gwizdka

Na pierwszy gwizdek prowadzącego test, sędzia musi pokonać 150 metrów w czasie
35 sekund z miejsca startu
 Następnie należy w 40 sek. na pokonać marszem 50m.
 Na kolejny sygnał gwizdkiem sędzia musi przebiec 150 m w czasie 35 sek. po czym
należy pokonać marszem 50m w 40 sek.
 Tak pokonane dystanse składają się na jedno okrążenie.
 Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do strefy chodzenia, którą
wyznaczona jest 3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 m.
 Jeżeli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia” to
obsługujący test sygnalizuje, że sędzia musi się zatrzymać. Za pierwszym razem
otrzymuje ostrzeżenie, za drugim razem zostaje wykluczony.
 Sędzia nie może opuścić „strefy chodzenia przed gwizdkiem.
Punktacja za sprawdzian kondycyjny:
12 okrążeń – ocena 5,00 - limit awansowy do A,O i IV ligi
11 okrążeń – ocena 4,75
10 okrążeń – ocena 4,50
poniżej egzamin niezaliczony – ocena 0
8.Sprawdzian kondycyjny – dla pozostałych sędziów składa się z dwóch testów:
a)TEST 1
 6 x 40 w odstępach 1,5 minutowych maksymalny dopuszczalny czas przebiegnięcia
każdego odcinka wynosi 6,6 sekundy(dla asystentów Klasy Okręgowej i A oraz 7,0 sek.
dla pozostałych sędziów.
 Jeżeli sędzia upada lub potyka się dostaje dodatkową próbę ( 1 x 40 m.)
 Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po
szóstym starcie. Jeżeli dwa biegi zostaną przebiegnięte powyżej dopuszczalnego
czasu, to sędzia test nie zalicza.
 Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1

b)TEST 2 – sprawdza wytrzymałość sędziów w okresie 12 minutowego biegu podczas
którego sędzia musi pokonać dystans:
 2400 m dla sędziów, którzy będą mogli być obsadzani jako asystenci na klasie
Okręgowej,
 2000 m dla sędziów, którzy będą mogli być obsadzani jako asystenci na klasie A
oraz sędziów rezerwy kadrowej,
 1600 m dla pozostałych sędziów.
poniżej 1600 m egzamin niezaliczony
9.W przypadkach nadzwyczajnych
zakres egzaminu kondycyjnego sprawdzającego
może ulec zmianie przez Komisję Egzaminacyjną w porozumieniu z Przewodniczącym
WS OZPN. Decyzję taką można podjąć jedynie w dniu egzaminu uwzględniając stan
bieżni i warunki pogodowe.
10.Sędzia, który w trakcie testu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza
– w ciągu 48 godzin od zakończenia egzaminu, zostanie dopuszczony do kolejnego
testu po zgłoszeniu gotowości w terminie określonym przez Zarząd KS OZPN. Test taki
zostanie potraktowany jako odbyty w pierwszym terminie.
11.W uzasadnionych przypadkach, udokumentowanych odpowiednim zaświadczeniem
(choroba, kontuzja) Zarząd WS OZPN ma prawo zwolnić sędziego od uczestnictwa w
egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów przed Komisją w
terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd WS OZPN. Wszelkie inne decyzje w
tej sprawie należą do Zarządu WS OZPN Jelenia Góra.
12.Jeżeli kontuzja uniemożliwia sędziemu udział w prowadzeniu zawodów przez dłuższy
okres Zarząd może zaliczyć sędziemu na jego pisemny wniosek egzamin
kondycyjny, na ocenę 4,0 wyłącznie na potrzeby sklasyfikowania sędziego w
danej klasie Okręgowej lub A. Warunkiem takiej decyzji jest pozytywnie zdany
egzamin teoretyczny a powrót sędziego do prowadzenia zawodów nastąpi po
zdaniu egzaminu kondycyjnego w wyznaczonym przez Zarząd terminie.
13.Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się nowy termin.
Sędzia taki może być uwzględniany w obsadzie.
14.Sędzia, który nie zaliczy egzaminów w dwóch kolejnych terminach(tj. I termin i II termin
egz. poprawkowy lub egzaminu zdawanego w II terminie, który decyzją Zarządu zostaje
uznany za I termin), zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej.
15.Sędzia klasy Okręgowej , który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w
wyznaczonym
terminie
egzaminu,
zostanie
przekazany
do
dyspozycji
Przewodniczącego danej Delegatury, natomiast sędzia klasy A zostanie przesunięty do
niższej klasy.
16.Sędziowie kandydaci do IV ligi w przypadku nie zaliczenia egzaminów na kursie
organizowanym przez KS DZPN mają obowiązek zaliczyć ten egzamin podczas kursu
organizowanego przez Zarząd KS OZPN – egzamin ten jest traktowany jako egzamin
w drugim terminie.
17.Sędziowie zdający egzamin w drugim terminie nie mają możliwości awansu(dotyczy to
również sędziów którym decyzją Zarządu przywrócono egzamin zdawany w II terminie

jako I termin) oraz pokrywają koszty związane z organizacją egzaminu( egzamin
teoretyczny 15 zł. egzamin kondycyjny 50 zł. w przypadku gdy sędzia musi
zaliczyć oba egzaminy koszty się sumują) – opłaty te muszą zostać wniesione
przed terminem egzaminu na konto nr 93 1910 1048 2403 0356 4260 0001 – dowód
wniesienia wpłaty upoważnia do przystąpienia do egzaminu.
18.Do czasu zdania egzaminów sędzia nie będzie brany pod uwagę przy obsadzie
zawodów, jako sędzia główny w klasie Okręgowej i klasie A, a w przypadku nie
zaliczenia egzaminów w II terminie, zostanie przesunięty do niższej klasy w danym
sezonie rozgrywkowym.
19.Sędzia przesunięty na mocy niniejszych zasad z klasy Okręgowej do klasy A będzie
obsadzany jako sędzia główny w tej klasie pod warunkiem zaliczenia egzaminu w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zarząd WS OZPN, a przypadku nie zaliczenia
egzaminu w dodatkowo wyznaczonym terminie sędzia zostaje przesunięty do kolejnej
niższej klasy w danym sezonie rozgrywkowym.
20.Oprócz egzaminów Zarząd WS OZPN organizuje i nadzoruje inne formy szkolenia
sędziów:
a) szkolenie korespondencyjne w okresie przerwy zimowej w rozgrywkach,
b) szkolenie ogólne przynajmniej 1 raz w sezonie,
c) szkolenia w ramach Delegatur przynajmniej 2 razy podczas rundy,
21.Pracę pisemną korespondencyjną z wiadomości teoretycznych w przerwie zimowej
uwzględnia się w ogólnej ocenie sędziego
a) nie nadesłanie pracy – zmniejsza wynik końcowy o 0,20 pkt.
b) nadesłanie po terminie (decyduje data stempla pocztowego, lub data wysłania
poczty elektronicznej) - zmniejsza wynik końcowy o 0,10 pkt.
c) negatywna ocena nadesłanej pracy - zmniejsza wynik końcowy o 0,10 pkt.
22.Brak uczestnictwa w szkoleniu ogólnym dla sędziów klasy Okręgowej i klasy A
powoduje zmniejszenie wyniku końcowego o 0,10 pkt.
23.Brak uczestnictwa w szkoleniach ogólnym i plenarkach w delegaturach powoduje
pomijanie sędziów w obsadzie na przynajmniej jeden tydzień rozgrywkowy.
§ 6.
Listy kwalifikacyjne.
1.Po rundzie jesiennej trzech najwyżej sklasyfikowanych sędziów klasy Okręgowej
spełniających kryteria awansowe do IV ligi dolnośląskiej otrzymają tzw. „gwiazdkę” i
będą kandydatami na ten szczebel rozgrywkowy i mają obowiązek uczestniczyć w
egzaminach na kursie organizowanym przez KS DZPN w miesiącu kwietniu. Sędziowie
ci mają zagwarantowane utrzymanie w klasie Okręgowej pod warunkiem zaliczenia
egzaminów w I lub II terminie.
2.Końcową ocenę sędziego za cały sezon rozgrywkowy oblicza się jako sumę
następujących składników:
a) średnia ocena z egzaminów praktycznych - obserwacji pomnożonych przez
współczynnik ,,5" - wyliczona do trzech miejsc po przecinku.

b) średnia ocena z egzaminów kondycyjnych(do wyliczenia średniej zalicza się
oceny 0 z egzaminów niezaliczonych w I terminach) podzielona przez 2(trzy
miejsca po przecinku),
c) średnia ocena z egzaminów teoretycznych (do wyliczenia średniej zalicza się
oceny 0 z egzaminów niezaliczonych w I terminach) podzielona przez 2(trzy
miejsca po przecinku),
d) od oceny ogólnej uzyskanej z sumowania podpunktu a, b i c odejmowane są
ujemne punkty za niezaliczone bądź nie nadesłane prace korespondencyjną oraz
za brak uczestnictwa w szkoleniach ogólnych.
3.W przypadku uzyskania przez kilku sędziów na liście kwalifikacyjnej jednakowych
wyników decyduje w kolejności:
a) ocena z egzaminów praktycznych - obserwacji,
b) wynik sprawdzianów kondycyjnych,
c) wynik sprawdzianów teoretycznych.
4.Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego Wydział Sędziowski OZPN na podstawie
końcowej oceny sędziego za cały sezon ustala listę kwalifikacyjną sędziów; kandydatów
do IV ligi, klasy Okręgowej z wyłączeniem kandydatów do IV ligi i klasy A przez
uszeregowanie ich w kolejności osiągniętych wyników.
5.Uprawnienia do prowadzenia zawodów w poszczególnych klasach rozgrywkowych
nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy i są równoznaczne z nadaniem licencji.
6.Uprawnienia do prowadzenia zawodów IV ligi uzyska sędzia, który zajmie I miejsce
spośród trzech kandydatów, którzy zostali wyłonieni po rundzie jesiennej oraz
uczestniczyli w wiosennym kursie zaliczeniowym dla sędziów IV ligi.
7.Do prowadzenia klasy Okręgowej awansuje co najmniej 2 sędziów zgodnie z kolejnością
na liście klasyfikacyjnej sędziów klasy A z uwzględnieniem programu mentorskiego oraz
spełnieniu wymagań określonych niniejszym regulaminem.
8.W ramach programu mentorskiego 50% miejsc awansowych do klasy Okręgowej
przeznaczone jest dla sędziów objętych programem mentorskim na szczeblu lokalnym,
którzy uplasowali się w pierwszej ćwiartce stanu osobowego klasy A i spełniają
wszystkie wymagania dotyczące awansu.
9.W przypadku, gdy sędziowie objęci programem mentorskim nie spełniają warunków
regulaminowych do awansu ,wówczas awanse odbywają się na ogólnie zapisanych
zasadach.
10.Po sporządzeniu list klasyfikacyjnych z klasy Okręgowej zostanie zdegradowany do
klasy A co najmniej jeden sędzia.
11.Po sporządzeniu list klasyfikacyjnych z klasy A zostanie zdegradowanych do klasy B
tylu sędziów aby po zaakceptowaniu wniosków Przewodniczących Delegatur odnośnie
awansów liczba sędziów była zgodna z § 2 pkt 8.
12 Do klasy A z klasy B awansuje tylu sędziów aby po zaakceptowaniu wniosków
Przewodniczących Delegatur przez Zarząd WS OZPN odnośnie awansów liczba
sędziów była zgodna z § 2 pkt 8.

13.W przypadku gdy Przewodniczący Delegatur przedstawią większą liczbę kandydatur do
awansu z klasy A do B zostaną przesunięci sędziowie z danej delegatury zajmujący
najniższe miejsca na liście rankingowej.
§ 7.
Urlopy.
1.Na wniosek sędziego, Zarząd WS OZPN może udzielić urlopu na okres nie dłuższy niż
12 miesięcy.
2.Po powrocie z urlopu Zarząd WS OZPN określi zakres egzaminów, po zaliczeniu których
sędzia zostanie umieszczony na liście sędziów czynnych. W przypadku nie zgłoszenia
się sędziego po zakończonym urlopie zostanie on przesunięty do najniższej klasy
rozgrywkowej.
3. W przypadku wniosku o urlop w okresie dłuższym niż wskazany w pkt. 1, decyzję o jego
udzieleniu oraz zasady powrotu po zakończonym urlopie podejmie Zarząd WS OZPN.
§ 8.
Rezerwa kadrowa w klasie A.
1.Zarząd WS OZPN w ramach posiadanego stanu osobowego sędziów klasy B może
utworzyć rezerwę kadrową do uzupełnienia obsady sędziów głównych w klasie A.
2.Przystapienie rezerwy kadrowej jest dobrowolne i następuje na pisemny wniosek
sędziego.
3.Warunkiem niezbędnym do zaliczenia sędziego do rezerwy kadrowej klasy A jest
zaliczenie egzaminów teoretycznego i kondycyjnego zgodnie z § 5 pkt 6 i 8. niniejszych
Zasad organizowanego przez Zarząd WS OZPN.
4.Zaliczenie egzaminu musi nastąpić w pierwszym wyznaczonym terminie a egzamin jest
uznawany za zaliczony gdy kandydat uzyska w teście pisemnym minimum 21
poprawnych odpowiedzi oraz w teście kondycyjnym zaliczy dystans minimum 2.000m.
5.Zdanie egzaminów i zaliczenie sędziego do grupy rezerwy kadrowej klasy A nie
gwarantuje sędziemu obligatoryjnej obsady jako sędzia główny, ponadto nie daje
możliwości roszczeń wynikających na tym tle.
6.Sędziowie zaliczeni do grupy rezerwy kadrowej będą obsadzani jako sędziowie głowni w
klasie A tylko w uzasadnionych do tego przypadkach braku nominalnych sędziów
mogących zabezpieczyć obsadę w danej kolejce.
7.Obsada takiego sędziego następuje po uzyskaniu zgody udzielonej referentowi obsad
przez Przewodniczącego właściwej Delegatury.
§ 9.
Postanowienia końcowe.
1.W czasie trwania rozgrywek, sędzia może być pozbawiony Decyzją Zarządu WZ OZPN
Jelenia Góra uprawnień sędziego klasy Okręgowej i klasie A i zdegradowany do niższej
klasy w następujących przypadkach:

a) prowadzi zawody na nie zadawalającym poziomie,
b) naruszy normy etyczno - moralne lub sportowe (na przykład w przypadku gdy
zostaną postawione sędziemu przez prokuraturę zarzuty związane z korupcją w
sporcie bądź zarzuty przestępstwa popełnionego umyślnie w tym za prowadzenie
samochodu pod wpływem alkoholu lub środka o działaniu odurzającym) ,
c) nie wykazuje niezbędnego zdyscyplinowania,
d) nie uczestniczy aktywnie w działalności macierzystego związku piłki nożnej a w
szczególności w pracy szkoleniowej,
e) nie przestrzega regulaminów i postanowień OZPN,
f) został pozbawiony licencji.
2. Sędziowie przekraczający normy dobrego wychowania, kultury osobistej oraz normy
etyczne powszechnie przyjęte wśród organizacji sędziowskiej podlegają sankcji
dyscyplinarnej w postaci upomnienia lub wstrzymania w obsadzie.
3.W przypadku merytorycznych zmian zasad spadku i awansu zostaną one podane do
wiadomości za pośrednictwem aneksów.
4.Od decyzji podjętych na podstawie niniejszych przepisów w sprawie awansów i
spadków nie przysługuje odwołanie.
5.Do interpretacji zasad upoważniony jest Zarząd WS OZPN Jelenia Góra.
6.Niniejsze zasady awansu i spadku sędziów OZPN Jelenia Góra obowiązują wszystkich
sędziów posiadających aktualne licencje na sezon 2015/2016.
7.Niniejsze zasady awansu i spadku sędziów WS Jelenia Góra zostały zatwierdzone przez
Zarząd OZPN Jelenia Góra w dniu 26 czerwca 2015r.
PREZES
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Jeleniej Górze
mgr Andrzej Kowal

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZASAD AWANSU

OŚWIADCZENIE SĘDZIEGO WS OZPN JELENIA GÓRA
O NIEKARALNOŚCI

Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………..
zamieszkały/a ………………………………..…………………………………
legitymujący/a się dowodem osobistym seria …Nr …………………………
wydanym przez ……………………………………………………………….
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu
karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie
fałszywych zeznań
Oświadczam, że;
1. nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie,
2. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne ani
postępowanie o ubezwłasnowolnieniu,
3. posiadam zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw
publicznych

………………………………
(miejscowość , data)

…………………………………..
(czytelny podpis)

*UWAGA za osobę niepełnoletnią oświadczenie podpisuje ojciec/matka lub prawny opiekun wpisując po sławach
oświadczam że syn/córka imię i nazwisko….

