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Siedlce, dnia 05.08.2021 roku 

 

KOMUNIKAT nr 01/2021-2022 

I. Awanse po rundzie wiosennej 2020/2021: 

 

1. Po przeanalizowaniu występów sędziów w rundzie wiosennej sezonu 

2020/2021  zatwierdzono następujące nominacje: 

 Awans z "A" Klasy do Ligi Okręgowej uzyskali: 

a) Protasewicz Marcin, 

b) Strzalińska Emilia. 

 Awans z "B" Klasy do "A" klasy uzyskali: 

a) Polkowski Rafał,  

b) Zwierz Jan.  

2. Zarząd KS MZPN zatwierdził listę sędziów III i IV ligi. 

 Do grona sędziów IV ligi KS MZPN dołączył kolega: 

a) Ołowski Tomasz 

Do grona sędziów III ligi KS PZPN (Sędziowie Szczebla Centralnego Top 

Amator C) dołączył kolega: 

a) Sokołowski Marcin 

 

Wszystkim w/w 

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA MZPN 

Delegatura Siedlce 
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II.  SPRAWY INFORMACYJNE I ORGANIZACYJNE: 

1. Przypominamy, że w dniu 12 sierpnia 2021 (czwartek), o godzinie 

19:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie ONLINE KS Siedlce. 

TEMATY: 

 Najnowsze zmiany w przepisach gry ze szczególnym uwzględnieniem 

kontaktów piłki z ręką. 

 Zarządzanie w strefach technicznych, oraz wytyczne KS PZPN 

odnośnie Art. XII- walka o piłkę, kiedy faul?  

 Ocena powagi przewinienia (gradacja fauli także po zagraniu piłki). 

Na szkoleniu będzie sprawdzana obecność. 

W razie pytań prosimy pisać na maila KS Siedlce: 

ksmzpn.siedlce@gmail.com) 

2. II termin egzaminów KS Siedlce: 

17 sierpnia 2021r. (wtorek), 

 godz. 18:50 – przyjazd, 

 godz. 19:00 egzamin biegowy, 

 po egzaminie biegowym odbędzie się egzamin teoretyczny  

Miejsce egzaminów – stadion MOSiR w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2A. 

 

Przypominamy z „ZASADY AWANSU  I  SPADKU SĘDZIÓW…” : 

§ 4. p 9. 

 

Sędzia przystępujący do egzaminu kondycyjnego musi posiadać 

ważne i aktualne badania lekarskie oraz nie może być pod wpływem 

żadnych środków uważanych za dopingujące, odurzające lub 

narkotyki. Przed egzaminem Sędziowie zobowiązani są do 

wypełnienia i dostarczenia do Komisji „deklaracji czystości”. 

 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/w/
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§ 4. p 18. 

 

Sędzia lub Obserwator przystępujący do egzaminu poprawkowego 

(dotyczy Sędziów lub Obserwatorów, którzy w pierwszym terminie 

uzyskali wynik negatywny), wnosi przed przystąpieniem do 

pierwszego egzaminu poprawkowego opłatę w wysokości 30 złotych 

(słownie złotych: trzydzieści). (…) 

Powyższą opłatę należy uiścić u Referenta ds. Finansów najpóźniej w 

dniu egzaminu poprawkowego, przed przystąpieniem do egzaminu 

poprawkowego. Dowód wpłaty należy okazać komisji 

egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego. 

Opłaty dotyczą zarówno egzaminu teoretycznego jak i kondycyjnego. 

 

 

3. Regulamin Rozgrywek na sezon 2021/2022 wraz z 

Regulaminem Pucharu Polski dostępny na stronie MZPN. 

Prosimy o zapoznanie się z nim. Regulamin dostępny w wersji 

elektronicznej: 

 

http://www.mzpn.pl/rozgrywki-regulaminy/ 

 

Regulamin MZPN 2021/22:   

10. SĘDZIOWIE  § 12  

1. Do  prowadzenia zawodów  sędziów  z ważną  licencją, wydaną  na  podstawie  uchwały  

Zarządu PZPN z dnia 19.04.2012 roku (z późniejszymi zmianami),  wyznacza  Kolegium  

Sędziów Mazowieckiego  ZPN  lub właściwa Komisja Sędziowska.  Sędziom zabrania się  

prowadzenia zawodów mistrzowskich,  sparingowych,  towarzyskich,  turniejów, itp. bez  

zgody macierzystej Komisji Sędziowskiej. 

  

 

          Przewodniczący 

    KS DELEGATURY SIEDLCE 

  /-/ Krzysztof Jakubik 

 

  


