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 KOMUNIKAT nr  01/ 2017-2018 

 

 

Siedlce, dnia 29 sierpnia 2017 roku 

EGZAMINY TEORETYCZNE I KONDYCYJNE 

WS OZPN SIEDLCE  i SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

I. Egzaminy:  
 

 

 W dniu 5 września 2017 r. (wtorek) w Siedlcach 

odbędą się egzaminy teoretyczne i sprawnościowe sędziów i 

obserwatorów naszego Wydziału Sędziowskiego. 
 

Egzaminy składać się będą z: 

a. części teoretycznej  (30 pytań) –  

Egzamin teoretyczny uważa się za zaliczony jeżeli 

Sędzina/Sędzia/Obserwator uzyska co najmniej 24 punkty!  

W przypadku mniejszej liczby niż w/w egzamin teoretyczny uważany 

będzie za niezaliczony. 

 

b. części kondycyjnej –  

Czasy egzaminu kondycyjnego dla sędziów LO, A, B i 

asystentów: 

c. Test szybkości 6 x 40m – limit 6,1s 

d. Test wytrzymałości: Interwał 17’’/20’’, dystans 4000m* 

1. *Sędziowie o aspiracjach awansowych 4 800 m 
 

Czasy egzaminu kondycyjnego dla sędziów do dyspozycji, 

asystentów w okręgu (brak testu szybkościowego): 

a. Test wytrzymałości: Interwał 17’’/24’’ , Dystans 4 000 m 

 

 

 

dgvdsg 
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Harmonogram egzaminów: 

1. 14:45 – PRZYJAZD! - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 

Siedlcach, Wydział Przyrodniczy ul. Prusa 12, AULA; 

2. 15:00 – szkolenie z najnowszych zmian w przepisach gry i 

regulaminie, egzamin teoretyczny sędziów i obserwatorów; 

3. 17:30 - 19:30 – egzamin biegowy – stadion ul. Prusa 6, pomiar wagi 

(dotyczy wszystkich sędziów) 

4. 19:30 – zakończenie/posiłek – ul. Prusa 6 (ogłoszenie wyników 

odbędzie się drogą mailową w dniu 6 września 2017). 

 
 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kondycyjnego są ważne 

badania lekarskie. 

Przypominamy, iż każdy sędzia zobowiązany jest podpisać i przekazać 

Komisji Egzaminacyjnej oświadczenie o czystości organizmu. Oświadczenie 

będzie do pobrania w dniu egzaminu. Brak okazania oświadczenia skutkować 

będzie niedopuszczeniem do egzaminu. 

 

- Przypomina się sędziom o aspiracjach awansowych o uczestnictwie w 

egzaminach w pierwszym terminie. 

- Sędziowie nie mogący uczestniczyć w pierwszym terminie 

zobowiązani są usprawiedliwić nieobecność do dnia 01.09.2017 na e-

maila: adamkleszcz@wp.pl 

- Obserwatorzy - egzamin w pierwszym terminie. 

Dla sędziów, którzy przedstawią pisemne usprawiedliwieni przed 

terminem egzaminów wyznacza się drugi termin na 

 

12 września 2017r. (wtorek), godz. 18:30. Miejsce egzaminów 

– stadion MOSiR w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2A. 
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  Przypominamy o zapisie Zasad Awansu i Spadku … 

(...) każdy sędzia przystępujący do egzaminu poprawkowego (dotyczy sędziów, którzy w 

pierwszym terminie uzyskali wynik negatywny, bądź ich nieobecność była nieusprawiedliwiona) 

wnosi przed przystąpieniem do egzaminu opłatę w wysokości 50 zł za egzamin poprawkowy. 

W/w opłatę należy uiścić u Referenta ds. finansów przed przystąpieniem do egzaminu 

poprawkowego. Dowód wpłaty należy okazać komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do 

egzaminu. Opłaty dotyczą zarówno egzaminu teoretycznego jak i kondycyjnego. 

 
 

 Sędziowie zdający w II terminie nie będą uwzględniani w 

obsadzie przed zdaniem egzaminów. 

 

 Ze względu na zaliczenie egzaminu kondycyjnego na  

„ I Warsztatach dla Sędziów Asystentów Mazowieckich” 

zwolnieni z tej części zostają kol.: Dąbrowski Grzegorz i 

Sokołowski Marcin.  

 

 Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego OZPN 

Siedlce powołał Komisję Egzaminacyjną w składzie: 

 

Przewodniczący – Adam KLESZCZ, 

 

Komisja egzaminu teoretycznego:  

Wiesław GALAS, Piotr JASTRZĘBSKI , Krzysztof JENDA, Krzysztof 

KARAŚ, Andrzej RYSZAWA. 

 

Komisja egzaminu kondycyjnego:  

Kamil WOLSKI (wiceprzewodniczący, odpowiedzialny za 

przygotowanie techniczne testu biegowego), Kamil BARANOWSKI, 

Grzegorz DĄBROWSKI , Rafał KAIM, Przemysław REPLIN, Marcin 

SOKOŁOWSKI, Adam TRĘDOWICZ, Piotr WOLIŃSKI . 

 

 

 

http://ksmzpn.pl/9-aktualnosci/126-i-warsztaty-dla-sedziow-asystentow-mazowieckich-lipiec-2017
http://ksmzpn.pl/9-aktualnosci/126-i-warsztaty-dla-sedziow-asystentow-mazowieckich-lipiec-2017
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II. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
 

1. Zarząd WS OZPN informuje o awansach: 
 
 Do III ligi awansował kol. Wójcik Karol, 
 Do IV ligi awansowali kol.: Replin Przemysław, Trędowicz 

Adam, 
 Z IV ligi do dyspozycji Zarządu WS OZPN Siedlce został 

„przesunięty” kol. Księżopolski Paweł, 
 Do LO nikt nie awansował, 
 Z LO spadł kol. Biarda Jakub 
 Z LO do A klasy „przesunięty” został kol. Stanisławowski 

Kamil (Kolektyw Oleśnica) 
 Do A klasy awansowali kol.: Anisiewicz Cezary*, Dróżdż 

Mateusz*, Goławski Adrian*, Grzegorczuk Daniel*, 
Kamiński Szymon*, Krupa Łukasz*, Lipiński Krystian*, 
Paprocki Łukasz*, Polkowski Łukasz*, Skórka Michał*, 
Strzalińska Emilia*, Wasiluk Paweł*. 
 
* warunkowo, jeżeli pomyślnie zostaną zdane egzaminy w I terminie 

 
 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY KOLEJNYCH AWANSÓW I JAK 

NAJWYŻSZYCH OCEN 
 
 
 

2. Z przyjemnością informujemy, że szesnaście osób zasiliło 
nasze szeregi, którzy pozytywnie zdali egzamin na 
zakończenie kursu na sędziego piłki nożnej Siedlcach pod 
kierownictwem kol. Wolskiego Kamila. 
Lista tych sędziów próbnych z adresami będzie dostępna w 
materiale „Adresy…”. 
 
 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY AWANSÓW I JAK NAJWYŻSZYCH 
OCEN 
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3. Do grona asystentów na poziomie MZPN zostali zagłoszeni: 

Białecki Piotr, Dąbrowski Grzegorz, Kosobudzki Przemysław, 
Łada Adrian, Miler Daniel, Protasewicz Marcin, Przedlacki, 
Kamil, Przedlacki Krystian, Replin Przemysław, Seredziuk 
Tomasz, Skórka Michał, Sokołowski Marcin, Stanisławowski 
Kamil, Trędowicz Adam, Wasiluk Paweł, Wojtczyk Łukasz, 
Woliński Piotr, Wolski Kamil. 
 

  tzw. OBOWIĄZKI SĘDZIÓW ASYSTENTÓW: posiadanie 
sprzętu firmy ZINA (co najmniej model GEMINI- 
preferowany model ARMAGEDON- w sprawie sprzętu 
proszony kontakt z sędzią prowadzącym spotkanie); z 

uwagi na obowiązek filmowania niektórych spotkań w 
obsadzie będzie zamieszczane nazwisko sędziego, który 
będzie nagrywał spotkanie; każdy asystent rotacyjnie 
obowiązkowo będzie obsadzany do obsługi kamery. 
 

4. Od sezonu 2017/18 obowiązkowa jest odprawa 
przedmeczowa z kierownikami/trenerami drużyn, nawet w 
przypadku rozgrywek młodzieżowych. We wszystkich klasach 
rozgrywkowych prowadzonych kierownicy drużyn lub 
trenerzy muszą złożyć przed meczem sędziemu oświadczenie 

o posiadaniu przez zawodników ważnych badań lekarskich. 
 

5. Przypominamy o obowiązku sprawdzania przed meczem 
licencji trenerskich a w trakcie zawodów obecności trenerów. 
Przed meczem należy dokładnie sprawdzić i spisać TYP i 
RODZAJ licencji trenerskich oraz numer licencji/datę 
ważności. 
Jest to potrzebne, jako podpunkt przy wypełnianiu 
sprawozdania z zawodów w systemie. 
Licencje o różnym oznaczeniu odpowiadają za uprawnienia 
do różnych klas rozgrywkowych –  na podstawie sprawozdań 

sędziowskich będzie następowała ich weryfikacja. 
 
Typy i rodzaje licencji trenerskich: PZPN A, PZPN B, UEFA 
Pro, UEFA A, UEFA B, UEFA C, Grasspoorts C. 
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6. W związku z nowymi przepisami rozgrywek MZPN możliwa 

jest zmiana 7 zawodników z jednej drużyny. Czas dokonania 
wymiany zawodnika wynosi 30 sekund. Należy bezwzględnie 
doliczać utracony czas (np.: kartki, kontuzje) do 
regulaminowego. 
 

7. Przypominamy o rejestracji sędziów na stronie PZPN24. 
Komunikat i instrukcje logowania zostały wysłane na e-maila. 

 
8. Sędziowie mają obowiązek zaakceptować swój mecz w 

systemie Extranet - dotyczy także sędziów asystentów. W 
związku z tym prosimy o potwierdzenie swoich meczów. 

 

9. Sędziowie prowadzący zawody wszystkich klas 
rozgrywkowych w systemie ligowym zobowiązani są po 
spotkaniu wprowadzić wynik spotkania do systemu extranet - 
wiadomością sms (15 minut po meczu) oraz wypełnić 
formularz sprawozdania sędziego z zawodów w systemie 
Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania! 
W przypadku nie wpisania oraz nieterminowego wypełnienia 
sprawozdania w systemie extranet, w stosunku do sędziego 
wyciągnięte zostaną sankcje dyscyplinarne. Sankcje 

dyscyplinarne nie będą stosowane w przypadku awarii 
systemu.  
 

W przypadkach kiedy jesteście delegowani na zawody, które 
się nie odbyły (np. nie stawiła się jedna lub obydwie drużyny, 
drużyna nie posiadała ważnych kart zdrowia…) bądź też 
zawody zostały zakończone przed upływem regulaminowego 
czasu (zejście jednej z drużyn, zdekompletowanie drużyny, 
atak na sędziego…) w dalszym ciągu należy wysłać smsa w 
ciągu 15 minut. 
 

W takich przypadkach należy po numerze meczu i krzyżyku 
wpisać następujące litery (XXXXXX to numer meczu): 
Mecz przerwany: XXXXXX#P 
Mecz się nie odbył: XXXXXX#N 
Wysyłamy SMS-em treść która jest podkreślona i 
pogrubiona. 
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10. Zobowiązuje się wszystkich kolegów Sędziów i 
koleżanki Sędziny WS o sprawdzenie ostatecznej wersji 
obsady sędziowskiej w przededniu meczu w godzinach 
wieczornych, gdyż z przyczyn niezależnych mogą nastąpić 
zmiany!!! 
 
 

11. Przypominam, że odwołania należy składać w formie 
PISEMNEJ! e-mail, (ostatecznie sms) z 14-sto dniowym 
wyprzedzeniem. 
Telefonicznie Przewodniczący WS OZPN Siedlce dostępny jest 
w dni powszednie w godzinach 18:00 - 20:00.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


