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KOMUNIKAT nr  03/ 2016-2017 

 

Siedlce, 14.12.2016 r. 
 

I.  TERMINY SZKOLENIOWE  ZIMA 2017 i EGZAMIN TEORETYCZNY 

Zarząd Wydziału Sędziowskiego OZPN Siedlce, realizując program szkolenia  

KS MZPN ustalił terminy obowiązkowych szkoleń: 

 

a) 07.01.2017 r. (sobota) godz. 11:00, Siedlce, 

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej  

ul. Fryderyka Chopina 10. 

 

Po szkoleniu odbędzie się spotkanie noworoczne.  

 

b) 21.01.2017 r.  (sobota) godz. 11.00, Siedlce, 

Sala konferencyjna Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

 ul. 3 Maja 28 (I piętro). 

 

c) 11.02.2017 r.  (sobota) godz. 11.00, Siedlce, 

Sala konferencyjna Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

 ul. 3 Maja 28 (I piętro). 

 

Informujemy, że jednocześnie w tym dniu odbędzie się Egzamin Teoretyczny 

„wiosenny” dla sędziów i obserwatorów Wydziału Sędziowskiego Siedlce. 

 

 

 

 Na  szkoleniach    sprawdzana będzie   obecność. 

 Przypominamy, że nieobecność sędziów na szkoleniu skutkuje obniżeniem 

oceny ogólnej po sezonie. Natomiast nieobecność obserwatorów skutkuje 

zmniejszeniem ilości obserwacji. Szczegóły w „ZASADACH AWANSU I  

SPADKU …”. 

 Za szkolenia odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Szkoleniowej 

kol. Kamil Wolski, wraz z Komisją Szkoleniową. 
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II. SPRAWY INFORMACYJNE I ORGANIZACYJNE 

 

1. W rozegranych 26 listopada Mistrzostwach Mazowsza Sędziów w Halowej Piłce 

Nożnej w Ciechanowie drużyna WS Siedlce zajęła pierwsze miejsce!!! 

Najlepszym bramkarzem wybrany został kolega Adam Trędowicz, a najlepszym 

zawodnikiem WS Siedlce został kolega Karol Wójcik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie: 

Białecki Piotr, Jastrzębski Tomasz, Księżopolski Paweł, Miler Daniel, Ołowski 

Tomasz, Pniewski Piotr, Replin Przemysław, Trędowicz Adam, Wolski Kamil, 

Wójcik Karol. 

Trenerem drużyny był Łukasz Firus, któremu jako kierownik pomagał Piotr Woliński. 

Niezawodny kibic Ewa Piotrowska i Prezes Adam Kleszcz  

 

2. Zarząd WS OZPN Siedlce informuje, że do grona „Krzyżykowców” w lidze 

okręgowej awansowali: 

# PIOTR BIAŁECKI 

# ADRIAN ŁADA 

# PRZEMYSŁAW REPLIN 

# MARCIN SOKOŁOWSKI 

# ADAM TRĘDOWICZ 

 

Przypominamy o „ZASADACH AWANSU I SPADKU …” 

„ § 7. Pkt 9.  
 
a) nieobecność nieusprawiedliwiona na szkoleniach zimowych jest jednoznaczne 

ze skreśleniem z grupy awansowej (tzw. „krzyżykowej”) .” 
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 Wszyscy Ci koledzy oraz sędziowie IV Ligi muszą się stawić na egzaminach w 

dniu 25-26. 02.2017r.  w Zaździerzu. 

 Warunkiem uczestniczenia w egzaminach w Zaździerzu jest pozytywne zaliczenie 

Egzaminu teoretycznego w dniu 11.02.2017r. 

 

 

III. ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 

OZPN SIEDLCE W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2016/2017 

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

 
1. Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają:  

a. Sędzia – Sędzina / Sędzia / Sędzia asystent osoba fizyczna, która 

ukończyła kurs kandydatów na sędziów i z wynikiem pozytywnym zdała 

egzamin na sędziego piłki nożnej uprawniający do prowadzenia zawodów 

piłki nożnej;  

b. Obserwator – osoba fizyczna uprawniona do przeprowadzania obserwacji 

Sędziego prowadzącego zawody piłkarskie organizowane przez 

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej;  

c. PZPN – Polski Związek Piłki Nożnej;  

d. MZPN – Mazowiecki Związek Piłki Nożnej;  

e. OZPN Siedlce –Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach;  

f. WS OZPN Siedlce – Wydział Sędziowski Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

w Siedlcach  

 

§ 2. SĘDZIOWIE 
 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Obowiązkiem każdego Sędziego / Obserwatora jest terminowe opłacanie składki 

KFP, składki KFD i aktywne uczestniczenie w szkoleniach (dopuszcza się 

urlopowanie).  

Zaniechanie powyższego obowiązku łączy się automatycznym skreśleniem z 

organizacji, co może skutkować konsekwencją braku powrotu do struktur. 

2. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Siedlce mogą 

być wyznaczeni jedynie  Sędziowie  / Obserwatorzy  czyniący zadość wymogom 

niniejszych ”Zasad awansu i spadku…”. 

 

 



 

S t r o n a  4 | 16 

 

 

 

3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez 

to rozumieć cykl rozgrywkowy jesień – wiosna. 

4. Po każdym sezonie rozgrywkowym następują awanse i spadki sędziów 

uprawnionych do prowadzenia zawodów w poszczególnych klasach 

rozgrywkowych prowadzonych przez OZPN Siedlce. 

5. Sędziowie / Obserwatorzy muszą spełniać następujące wymagania: 

a. Uczestniczyć aktywnie w szkoleniach i innych wydarzeniach 

organizowanych przez WS OZPN Siedlce; 

Sędzia / Obserwator, który nie uczestniczy w szkoleniach 

organizowanych przez Zarząd WS OZPN SIEDLCE i jest to nieobecność 

nieusprawiedliwiona może zostać nieujęty, bądź wstrzymany w obsadzie 

decyzją Zarządu WS OZPN SIEDLCE; 

b. Osiągać pozytywne oceny od Obserwatorów (dotyczy Sędziów);  

c. Opłacać w terminie składki KFP i składki KFD na dany sezon 

rozgrywkowy;  

d. Posiadać ważną licencję odpowiedniej kategorii, uprawniającą do 

prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym (dotyczy 

Sędziów).  

e. Posiadać minimum średnie wykształcenie (dotyczy Sędziów 

posiadających uprawnienia do prowadzenia zawodów Ligi Okręgowej oraz 

Sędziów asystentów prowadzących zawody IV ligi oraz lig wyższych);  

W przypadku kontynuowania nauki przez Sędziego, uczęszczający do 

szkoły dającej, co najmniej średnie wykształcenie;  

f. Posiadać bardzo dobrą sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę;  

g. Odznaczać się nienaganną postawą etyczno–moralną;  

h. Wykazywać oczekiwaną dyspozycyjność do prowadzenia zawodów piłki 

nożnej;  

6. Sędzia / Obserwator nie może jednocześnie pełnić funkcji trenera, pracownika 

lub działacza klubu sportowego, chyba, że uzyska pisemną zgodę Zarządu WS 

OZPN Siedlce po uprzednim wystąpieniu do Zarządu WS OZPN Siedlce z 

pisemnym i odpowiednio uzasadnionym wnioskiem w tej sprawie. 

7. Sędzia / Obserwator może jednocześnie być czynnym zawodnikiem. W takim 

przypadku zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zarząd WS OZPN 

Siedlce w formie pisemnej przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego, 

względnie rundy wiosennej, w przypadku, gdy został zgłoszony do rozgrywek 

od rundy wiosennej jako zawodnik. Sędzia / Obserwator, który jest czynnym  
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zawodnikiem, nie może prowadzić, jako Sędzia / Obserwator, zawodów w klasie 

rozgrywkowej, w której występuje, jako czynny zawodnik.  

8. Sędzia zawodów zobowiązany jest do poinformowania WS OZPN Siedlce i/lub 

organizatora rozgrywek o wszelkich istniejących związkach sędziego z klubem 

klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody, w szczególności dotyczących 

spraw rodzinnych, finansowych itp.  

9. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów WS OZPN Siedlce, KS MZPN 

nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy. 

10.Zarząd WS OZPN ma prawo cofnąć uprawnienia jako Sędzia / Obserwator danej 

klasy rozgrywkowej w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, który:  

a. nie spełnia wymogów ujętych w niniejszych zasadach lub,  

b. naruszy lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etyczno–

moralnych w związku z pełnieniem funkcji jako Sędzia / Obserwator (w 

tym również, gdy postawione mu zostaną zarzuty przez prokuraturę 

związane z korupcją w sporcie bądź zostanie skazany prawomocnym 

wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie) 

lub,  

c. nie przestrzega regulaminów i postanowień MZPN lub,  

d. prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie lub,  

e. nie uczestniczy regularnie w szkoleniach i nie poddaje się egzaminom w 

wyznaczonym terminie lub,  

f. nie trenuje regularnie, wykazuje zaniedbania w przygotowaniu fizycznym 

lub problemy z zachowaniem sportowej sylwetki (nadwaga). – dotyczy 

Sędziów, lub, 

g. wystawia (dotyczy Obserwatora) ocenę nieadekwatną w stosunku do 

zdarzeń mających wpływ na końcowy wynik zawodów lub w odniesieniu 

do kar indywidualnych czy zespołowych, lub, 

h. nierzetelnie (dotyczy Obserwatora) sporządza arkusz obserwacji. 

11.W uzasadnionych przypadkach Zarząd WS OZPN Siedlce ma prawo delegować 

Sędziów na mecze niższej/wyższej klasy rozgrywkowej niż nominalnie im 

przysługująca w danym sezonie. 

12. Uzyskane przez Sędziów oceny na tych meczach są brane pod uwagę przez 

Zarząd WS OZPN Siedlce przy awansach i spadkach na koniec sezonu 

rozgrywkowego.  

13.Spośród Sędziów klasy „A”, klasy „B” oraz niesklasyfikowanych Zarząd WS 

OZPN Siedlce może, w uzasadnionych przypadkach - dodatkowo awansować w 

trakcie trwania sezonu wyróżniające się osoby do klasy okręgowej, klasy „A”  
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oraz klasy „B”. Awansujący w trakcie sezonu Sędzia jest klasyfikowany w danej 

klasie rozgrywkowej zgodnie z obowiązującymi ”Zasadami awansu i spadku…”. 

Sędzia nie musi wówczas mieć wymaganego limitu obserwowanych meczów w 

wyższej klasie rozgrywkowej. Uzyskane oceny na tych meczach są brane pod 

uwagę przy awansach i spadkach na koniec sezonu rozgrywkowego.  

Awans taki mogą uzyskać jedynie Sędziowie:  

a. wyróżniający się umiejętnościami sędziowskimi, i/lub, 

b. zaliczający egzaminy interwałowe i teoretyczne w pierwszych terminach.  

 

B. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów 
 

1. Ustala się następujące limity wiekowe dla Sędziów danej klasy rozgrywkowej:  

a. dla Sędziów kandydatów do IV ligi  - 31 lata 

b. dla Sędziów w LO     - 31 lat  

c. dla Sędziów w klasie A    - 30 lat 

d. dla Sędziów w klasie B    - 29 lata 

e. dla Sędziów asystentów okręgowych  - 65 lat 

f. dla Sędziów głównych LO, A w dyspozycji Zarządu - 45 lat 

g. dla Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu  - 65 lat z 

zastrzeżeniem, że musza wykonywać badania lekarskie i podlegają 

egzaminom pisemnym i kondycyjnym. 

h. Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu WS OZPN SIEDLCE:    - 65 

lat.  

2. Jako miarodajny przyjmuje się wiek, jaki osiągnie Sędzia / Obserwator w dniu 

31 grudnia danego roku kalendarzowego. Sędzia / Obserwator, który w danym 

roku kalendarzowym osiągnie limit wieku dla danej klasy rozgrywkowej, nie 

może uzyskać uprawnienia do prowadzenia zawodów w tej klasie rozgrywkowej 

w następnym sezonie rozgrywkowym. 

3. Sędziowie / Obserwatorzy, którzy osiągnęli limit wieku w swojej klasie 

rozgrywkowej, o którym mowa w § 2. B. ust. 1. zostaną zakwalifikowani, jako 

„Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu WS OZPN Siedlce”.  

Sędziowie / Obserwatorzy, którzy przed zakwalifikowaniem do grupy „Sędziów 

pozostających do dyspozycji Zarządu WS OZPN Siedlce”, posiadali uprawnienia 

do prowadzenia zawodów Ligi Okręgowej, A-Klasy lub B - Klasy, będą posiadali 

możliwość sędziowania meczów w tej klasie rozgrywkowej, w której znajdowali 

się bezpośrednio przed zakwalifikowaniem ich do tej grupy, po zaliczeniu 

egzaminów teoretycznych i praktycznych zgodnie obowiązującymi ”Zasadami 

awansu i spadku…”. 
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4. Obserwatorom w wyjątkowych przypadkach, decyzją Zarządu WS OZPN można 

zezwolić na prowadzenie zawodów żaków, orlików, trampkarzy i juniorów w 

ramach rozgrywek OZPN Siedlce. 

5. Na sezon rozgrywkowy 2016/2017 ustala się następujące ilości Sędziów dla 

danych klas: 

a. Liga Okręgowa – w zależności od potrzeb WS OZPN Siedlce 

b. A-Klasa – w zależności od potrzeb WS OZPN SIEDLCE 

c. B-Klasa – w zależności od potrzeb WS OZPN SIEDLCE. 

 

 

§ 3. EGZAMINY PRAKTYCZNE 

1. Na zawodach Sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym – obserwacjom. 

Oceny wystawiane są w skali od 5,0 do 10,0 punktów z możliwością 

stopniowania, co 0,1pkt. 

2. Egzaminy praktyczne przeprowadzają Obserwatorzy – byli Sędziowie 

delegowani przez Zarząd WS OZPN SIEDLCE, lub czynni Sędziowie szczebla 

centralnego lub Sędziowie zakwalifikowani, jako „Sędziowie pozostający do 

dyspozycji Zarządu WS OZPN SIEDLCE”, po  

uprzednim umieszczeniu ich na liście Obserwatorów WS OZPN SIEDLCE na dany 

sezon rozgrywkowy. 

3. Podczas omawiania zawodów przez Obserwatora w szatni sędziowskiej mogą 

przebywać członkowie Zarządu WS OZPN SIEDLCE. 

4. Sędzia prowadzący zawody na poziomie Ligi Okręgowej, otrzymujący ocenę 

7,0 lub niższą z egzaminu praktycznego: 

a. Może zostać wstrzymany w obsadzie, jako Sędzia w rozgrywkach na co 

najmniej 2 kolejne terminy rozgrywkowe, po czym zostanie  

poddany obserwacji na najbliższych zawodach obserwowanych przez 

Obserwatora, co najmniej IV ligi; 

b. Sędzia może zostać przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej lub może 

zostać przesunięty do grupy „Sędziowie pozostający do dyspozycji 

Zarządu WS OZPN SIEDLCE”; 

c. W przypadku, gdy Sędzia otrzyma w/w oceny w ostatnich kolejkach 

danej rundy lub sezonu rozgrywkowego, okres obowiązywania 

powyższych sankcji może być przez Zarząd WS OZPN SIEDLCE 

przedłużony również na kolejną rundę lub sezon rozgrywkowy. 
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5. Sędzia prowadzący zawody na poziomie A - klasy, otrzymujący ocenę 7,0 lub 

niższą z egzaminu praktycznego: 

a. Może zostać wstrzymany w obsadzie, jako Sędzia w rozgrywkach, na co 

najmniej 2 kolejne terminy rozgrywkowe, po czym zostanie poddany 

obserwacji na najbliższych zawodach obserwowanych przez Obserwatora, 

co najmniej IV ligi; 

b. Sędzia może zostać przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej lub może 

zostać przesunięty do grupy „Sędziowie pozostający do dyspozycji 

Zarządu WS OZPN SIEDLCE”; 

c. W przypadku, gdy Sędzia otrzyma w/w oceny w ostatnich kolejkach 

danej rundy lub sezonu rozgrywkowego, okres obowiązywania 

powyższych sankcji może być przez Zarząd WS OZPN SIEDLCE 

przedłużony również na kolejną rundę lub sezon rozgrywkowy. 

6. Sędzia prowadzący zawody na poziomie B – klasy oraz w pozostałych 

rozgrywkach otrzymujący ocenę 7,0 lub niższą z egzaminu praktycznego: 

a. Może zostać wstrzymany w obsadzie, jako Sędzia w rozgrywkach, na co 

najmniej 2 kolejne terminy rozgrywkowe, po czym zostanie poddany 

obserwacji na najbliższych zawodach obserwowanych przez Obserwatora, 

co najmniej IV ligi; 

b. Sędzia może zostać przesunięty do grupy „Sędziowie pozostający do 

dyspozycji Zarządu WS OZPN SIEDLCE”; 

c. W przypadku, gdy Sędzia otrzyma w/w oceny w ostatnich kolejkach 

danej rundy lub sezonu rozgrywkowego, okres obowiązywania 

powyższych sankcji może być przez Zarząd WS OZPN SIEDLCE 

przedłużony również na kolejną rundę lub sezon rozgrywkowy. 

7. Sędziowie / Obserwatorzy prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów 

będą częściej uwzględniani w obsadzie zawodów, natomiast  

prezentujący poziom niższy – rzadziej. 

8. Decyzje Zarządu WS OZPN SIEDLCE dotyczące liczby prowadzonych przez 

Sędziego / Obserwatora zawodów w danym sezonie rozgrywkowym nie 

wymagają pisemnego uzasadnienia i nie mogą być przedmiotem odwołania oraz 

formułowania jakichkolwiek roszczeń ze strony Sędziego / Obserwatora. 

9. Sędzia zostanie uznany za sklasyfikowanego w sezonie rozgrywkowym, jeżeli 

zostanie poddany, co najmniej:  

a. 5 (maksymalnie 8) egzaminom praktycznym (obserwacjom) w Lidze 

Okręgowej;  

b. 4 (maksymalnie 6) egzaminom praktycznym (obserwacjom) w A-Klasie; 
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c. 2 (maksymalnie 4) egzaminom praktycznym (obserwacjom) w B-Klasie. 

10. Wymagania określone w § 3. ust. 9 Zasad, nie dotyczą sytuacji, gdy Sędzia, 

nie ze swojej winy nie wypełni limitu (np. wskutek niestawienia się Obserwatora 

na zawody lub delegowania Sędziego na mecz, który następnie się nie odbył).  

W powyższych przypadkach Zarząd WS OZPN SIEDLCE rozpatrzy każdy 

przypadek indywidualnie. 

11. Sędzia, który w danym sezonie rozgrywkowym ze swojej winy nie zostanie 

sklasyfikowany z różnych powodów (niespełnieni limitów obserwacji, nie 

uczestniczy w egzaminach, itp. - wyłączając sytuację pozytywnej opinii zarządu 

WS OZPN SIEDLCE), może zostać uznany za Sędziego tracącego uprawnienia 

do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej i może zostać przeniesiony do niższej 

klasy rozgrywkowej w pierwszej kolejności (przed Sędziami sklasyfikowanymi). 

Sędziowie B klasy mogą  

zostać przesunięci do grupy „Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu WS 

OZPN SIEDLCE”. 

12. Sędziemu prowadzącemu zawody klasy niższej może być zaliczona ocena z 

tych zawodów, jeżeli obserwacji dokonał wyznaczony na te zawody przez 

Zarząd WS OZPN SIEDLCE Obserwator. 

13. Sędziemu prowadzącemu zawody klasy wyższej może być zaliczona ocena z 

tych zawodów, jeżeli obserwacji dokonał wyznaczony na te zawody Obserwator. 

14. Sędziowie kandydaci zostaną poddani egzaminowi praktycznemu po 

przeprowadzeniu około 30 zawodów lub wcześniej po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Zarząd WS OZPN SIEDLCE. 

 

 

§ 4. EGZAMINY TEORETYCZNE I KONDYCYJNE 

1. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne są organizowane przez Zarząd WS OZPN 

SIEDLCE, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym dla wszystkich Sędziów 

i Obserwatorów. 

2. Każdy czynny Sędzia / Obserwator niezaliczający egzaminów na szczeblu 

centralnym lub mazowieckim jest zobowiązany zaliczyć egzaminy w 

wyznaczonym, przez WS OZPN SIEDLCE terminie. 

3. Warunkiem dopuszczenia Sędziego do egzaminu teoretycznego jest: 

a. Posiadanie ważnej licencji sędziego, 

b. Opłacenie składki KFP i składki KFD na dany sezon rozgrywkowy, w 

którym organizowane są dane egzaminy. 
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4. Warunkiem dopuszczenia Obserwatora do egzaminu teoretycznego jest 

opłacenie składki KFP i składki KFD na dany sezon rozgrywkowy, w którym 

organizowane są dane egzaminy. 

5. O terminach i miejscach egzaminów teoretycznych i kondycyjnych Zarząd WS 

OZPN SIEDLCE będzie informował za pośrednictwem e-meila z co najmniej 14-

dniowym wyprzedzeniem. 

Ustala się ramowe terminy egzaminów na marzec – kwiecień oraz sierpień – 

wrzesień (nie włączając w to terminów egzaminów poprawkowych). 

6. Sędziemu / Obserwatorowi, który w uzasadnionym przypadku 

(usprawiedliwiona nieobecność zgłoszona i zaakceptowana przez Zarząd WS 

OZPN SIEDLCE na piśmie przed rozpoczęciem egzaminu) nie poddał się w 

pierwszym terminie egzaminowi teoretycznemu lub kondycyjnemu, a przystąpi 

do tego egzaminu w drugim terminie, drugi termin zostanie potraktowany, jako 

pierwszy. 

7. W przypadku nie zaliczenia egzaminu biegowego na szczeblu poza okręgiem, 

Sędzia nie będzie uwzględniony w obsadzie na mecze także w okręgu do chwili 

zaliczenia tych egzaminów. 

8. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne mają charakter konkursowy lub 

zaliczeniowy. 

9. Egzamin teoretyczny będzie przeprowadzany w formie testu składającego się z 

30 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie 30 minut. Za każdą 

prawidłową odpowiedź przyznawany będzie 1 punkt. Oceny z egzaminu 

teoretycznego będą ustalane w oparciu o poniższą tabelę: 

 

ILOŚĆ PKT OCENA ILOŚĆ PKT OCENA 

30,0 5,00 25,0 4,50 

29,5 4,95 24,5 4,45 

29,0 4,90 24,0 4,40 

28,5 4,85 23,5 4,35 

28,0 4,80 23,0 4,30 

27,5 4,75 22,5 4,25 

27,0 4,70 22,0 4,20 

26,5 4,65 21,5 4,15 

26,0 4,60 21,0 4,10 

25,5 4,55 poniżej 21,0 niezaliczony 
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10.Egzamin teoretyczny uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania przez 

Sędziego co najmniej 21,0 a Obserwatora 24,00 punktów na 30.  

W przypadku mniejszej liczby niż ww., egzamin teoretyczny uważany będzie za 

niezaliczony. 

11.Sędziowie o aspiracjach awansowych powinni zdać egzamin w pierwszym 

terminie oraz muszą zdać kondycyjny na ocenę: 5,00 (tzw. 12 pełnych 

okrążeń), a egzamin teoretyczny ocenę minimum 4,40, czyli 24 prawidłowe 

odpowiedzi. 

12.W przypadku nie zaliczenia egzaminu teoretycznego, Sędzia / Obserwator może 

go poprawiać tylko w terminie wyznaczonym przez Zarząd WS OZPN SIEDLCE. 

Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego będzie negatywny, Sędzia / Obserwator 

zostanie odsunięty od prowadzenia wszystkich zawodów w  

charakterze Sędziego / Obserwatora do czasu zaliczenia egzaminu 

teoretycznego w kolejnym możliwym terminie. 

13.W przypadku braku Sędziów / Obserwatorów danej klasy rozgrywkowej 

Przewodniczący WS OZPN SIEDLCE tylko w wyjątkowej sytuacji, może 

delegować Sędziów / Obserwatorów z niższej klasy rozgrywkowej, stosownie do 

aktualnych potrzeb.  

14.Egzamin kondycyjny dla Sędziów WS OZPN SIEDLCE przeprowadzany będzie 

według zasad panujących w MZPN, egzamin będzie składała się z: 

 

TEST NR 1: Sześć biegów sprinterskich, 6 biegów x 40 metrów – każdy w odstępach 

1,5 minutowych – maksymalny dopuszczalny 

a. Jeżeli Sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę, (1 próba = 

1 x 40 metrów); 

b. Jeżeli Sędzia nie zalicza jednego z sześciu biegów sprinterskich, to 

dostaje dodatkową próbę, (1 próba = 1 x 40 metrów);  

c. jedna dodatkowa próba jest po szóstym starcie.  

d. Jeżeli Sędzia nie zalicza dwa biegi sprinterskie to  nie zalicza tego testu. 

 

Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1 
 

 

TEST NR 2, sprawdza kondycje Sędziego / Sędziego asystenta podczas naprzemiennej 

aktywności biegu z chodem – TEST INTERWAŁOWY. (1 odcinek = 75 m biegu i 25 m 

chodu)  

Test kondycyjny nr 2 może odbywać się na bieżni, boisku naturalnym bądź 

sztucznym. 
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Kryteria przeliczania dystansu Testu 2 na oceny: 

DYSTANS OCENA 

Tzw.12 okrążeń  5,00 

Tzw.11 okrążeń  4,85 

Tzw.10 okrążeń  4,70 

 

15. Harmonogram egzaminów kondycyjnych oraz poszczególne ramy czasowe dla 

poszczególnych grup będą znane odpowiednio wcześniej przed egzaminami, 

zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami. 

W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test 

kondycyjny uważany będzie za niezaliczony. 

16.Sędzia przystępujący do egzaminu kondycyjnego musi posiadać ważne i 

aktualne badania lekarskie oraz nie może być pod wpływem alkoholu, 

narkotyków, żadnych środków uważanych za dopingujące lub odurzające. Przed 

egzaminem Sędziowie zobowiązani są do wypełnienia dostarczonej deklaracji 

czystości. 

17.W przypadku, gdy udokumentowane będzie stwierdzenie w organizmie 

Sędziego / Obserwatora alkoholu, narkotyków, środków uważanych za 

dopingujące lub odurzające Zarząd WS OZPN SIEDLCE będzie wnioskował o 

niedopuszczenie do egzaminów i dożywotnie skreślenie takiego Sędziego / 

Obserwatora z listy członków organizacji sędziowskiej. 

18.Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, 

potwierdzonej przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, 

może egzamin powtórzyć po zgłoszeniu gotowości do przystąpienia do testu 

sprawnościowego w terminie wyznaczonym przez Zarząd WS OZPN SIEDLCE.  

W tym przypadku wyniki uzyskane z powtórzonego sprawdzianu kondycyjnego 

będą zaliczone zgodnie z niniejszymi Zasadami, – jako zdane w pierwszym 

terminie. 

19.Zarząd WS OZPN Siedlce postanowił, że 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 50,00 zł za 

egzamin poprawkowy.  
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20.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. 

21.Usprawiedliwienia powinny być dostarczane poprzez e-mail do 

przewodniczącego na adres adamkleszcz@wp.pl nie później niż 24 godziny 

przed wyznaczonym terminem egzaminu. Po terminie egzaminów 

usprawiedliwienia nie będą rozpatrywane. 

22.Na każdy egzamin WS OZPN Siedlce powołuje Komisję Egzaminacyjną. 

23.Ocenę Sędziego z umiejętności teoretycznych i kondycyjnych ustala się jako 

średnią arytmetyczną z wyników egzaminów teoretycznych i kondycyjnych 

uzyskanych na obu kursach podzieloną przez 2 – jednak tylko w pierwszych 

terminach. 

W razie nieobecności na kursie (nieusprawiedliwionej) lub nie zaliczenie 

jakiejkolwiek części egzaminu do klasyfikacji liczone będzie 0,00, natomiast 

wyniki egzaminu poprawkowego będą liczone do klasyfikacji następująco: 

(0,00 + wynik egzaminu poprawkowego [ptk]) : 2 

24.W trakcie przerwy zimowej Zarząd WS wspólnie z Komisją Szkoleniową będą 

prowadzić szkolenia grupowe. Uczestnictwo w tych szkoleniach uwzględnia się 

następująco:  

a. obecność na szkoleniu        + 0,10 (zaliczenie), 

b. nieobecność na szkoleniu usprawiedliwiona         0,00 (nbu), 

c. nieobecność na szkoleniu nieusprawiedliwiona   - 0,20 (nbn), 

d. Zarząd WS może w uzasadnionych przypadkach usprawiedliwić 

nieobecność sędziego na szkoleniu, 

e. u „Sędziów pozostający do dyspozycji Zarządu WS OZPN Siedlce” 

nieobecności będą rzutować pomniejszoną liczbą zawodów w obsadzie. 

Powyższe punkty dodatnie/ujemne dodawane/odejmowane są od końcowej 

ogólnej oceny po sezonie rozgrywkowym. 

 

§ 5. LISTY KLASYFIKACYJNE 

 
 

1. Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Zarząd WS OZPN Siedlce 

ustala listy klasyfikacyjne, przy czym średnia ocen (wyliczana z dokładnością do 

trzech miejsc po przecinku) z egzaminów praktycznych (obserwacji) jest 

mnożony przez trzy i dodana do oceny z umiejętności teoretyczno-

kondycyjnych (zgodnie z §4 pkt. 23):  
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a. ligi okręgowej, 

b. klasy A, 

c. klasy B i pozostałych. 

2. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez Sędziów, kolejność na 

końcowej liście klasyfikacyjnej ustala się wg kolejności uzyskanych ocen: 

a. z egzaminów praktycznych, 

b. z przygotowania kondycyjnego , 

c. z przygotowania teoretycznego. 

3. O odstępstwie od § 5 pkt. 2 decyduje Zarząd WS OZPN Siedlce stosowną 

uchwałą. 

 

§ 6. NOMINACJE 
 

1. Zarząd WS OZPN Siedlce mianuje: 

a.  Sędziów do IV ligi w określonych limitach, 

b.  Sędziów ligi okręgowej, klasy A i B, oraz pozostałych. 

 

 

§ 7. AWANSE I SPADKI 
 

1. Sędzia może być awansowany po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w 

niniejszych zasadach. 

2. Zarząd WS OZPN Siedlce przed każdym sezonem rozgrywkowym decyduje, ilu 

sędziów ma być uprawnionych do sędziowania w lidze okręgowej, klasie A i B. 

3. Awans do IV ligi uzyskują Sędziowie (według limitu KS MZPN), którzy na liście 

klasyfikacyjnej grupy awansowej LO (tzw. „Krzyżykowców”) zajmą najwyższe 

miejsca i spełnią warunki niniejszych „Zasad awansu i spadku…”. Z ligi 

okręgowej do Klasy A spada tylu Sędziów, aby po uwzględnieniu przesuniętych 

Sędziów z IV Ligi oraz po awansie Sędziów z klasy A do LO liczba Sędziów w 

lidze okręgowej pozwoliła optymalnie obsadzić zawody. 

4. Awans do ligi okręgowej uzyska Sędzia z pierwszego miejsca na liście 

klasyfikacyjnej Klasy A, a resztę awansujących wytypuje Zarząd WS OZPN po 

konsultacji z Przewodniczącym Komisji Szkoleniowej. Z Klasy A do Klasy B 

spada tylu Sędziów, aby po uwzględnieniu przesuniętych Sędziów z LO do Klasy 

A oraz po awansie Sędziów z klasy B do Klasy A liczba Sędziów w Klasie A 

pozwoliła optymalnie obsadzić zawody. 

5. Awans do klasy A uzyska Sędzia z pierwszego miejsca na liście klasyfikacyjnej 

klasy B, a resztę awansujących wytypuje Zarządu WS OZPN po konsultacji z 

Przewodniczącym Komisji Szkoleniowej. 
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6. Większa liczba awansów lub spadków jest możliwa w sytuacji zmian w 

„Zasadach awansu i spadku sędziów MZPN…”. 

7. Jeżeli w punktach 1, 2, 3, 4 wyżej wymienionych Sędziowie nie spełniają 

wszystkich warunków awansu to awans zdobywają kolejni znajdujący się na 

miejscach do połowy listy danej klasy rozgrywkowej. 

8. Sędzia, który w trakcie sezonu został z różnych przyczyn przeniesiony do 

niższej klasy rozgrywkowej nie może być brany pod uwagę przy awansach w 

tym samym sezonem rozgrywkowym. 

9. Po rundzie jesiennej w lidze okręgowej decyzją Zarządu zostanie utworzona 

grupa awansowa (tzw. „krzyżykowcy”): 

a. nieobecność nieusprawiedliwiona na szkoleniach zimowych jest 

jednoznaczne ze skreśleniem z grupy awansowej (tzw. „krzyżykowej”), 

b. „krzyżykowcy”  muszą się stawić na egzaminach z sędziami IV ligi i tym 

samym zaliczyć egzaminy „wiosenne”, 

c. warunkiem uczestniczenia w egzaminach z sędziami IV ligi jest 

pozytywne zaliczenie Egzaminu Teoretycznego w dniu 11.02.2017r. 

10.Egzaminy teoretyczne dla „krzyżykowców” w rundzie jesiennej są konkursowe, 

a wiosną zaliczeniowe. 

11.Sędziwie aspirujący do grona „krzyżykowców” w rundzie jesiennej musi być 

poddany ocenie przez Obserwatora – co najmniej 3 razy. 

12.W rundzie wiosennej kandydaci powinni przeprowadzić minimum 3 zawody na 

których powinni być obserwowani przez tych samych Obserwatorów. 

13.Końcowy ranking Sędziów „krzyżykowców” ustala Zarząd WS OZPN Siedlce 

biorąc pod uwagę: 

a. średnia ocen z rundy wiosennej, 

b. ranking wszystkich wyznaczonych obserwatorów. 

14.Decyzje Zarząd WS OZPN Siedlce odnośnie Awansów i spadków mają charakter 

nominacji i nie podlegają odwołaniu i zaskarżeniu.  

 

§ 8  USTALENIA KOŃCOWE 
 

1. Sędzia może być czasowo urlopowany a o zaliczeniu Sędziego do określonej 

grupy Sędziów decyduje Zarząd WS po wygaśnięciu urlopu zgodnie z 

ustaleniami pkt. 2, oraz po zaliczeniu niezbędnych egzaminów. 

2. Zarząd WS może udzielić urlopu Sędziemu / Obserwatorowi na jego pisemny 

wniosek. Jeżeli długość urlopu zawiera w sobie nieobecność na dwóch 

egzaminach, Sędzia ten nie będzie klasyfikowany w danym sezonie 

rozgrywkowym. Sędzia, który po zakończeniu urlopu nie zaliczy jesiennych  
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egzaminów teoretycznych i kondycyjnych zostanie przesunięty do niższej klasy 

rozgrywkowej. Powyższe nie dotyczy sędziów B klasy. 

3. W przypadku merytorycznych zmian w niniejszych zasadach zostaną one 

wprowadzone za pośrednictwem aneksów. 

4. Do interpretacji niniejszych „Zasad awansu i spadku…” upoważniony jest Zarząd 

WS OZPN Siedlce. 

5. Niniejsze „Zasad awansu i spadku…” zostały zatwierdzone przez Zarząd WS 

OZPN w Siedlce i obowiązują od sezonu 2016/2017. 

6. W przypadku sytuacji nie uregulowanych powyższymi „Zasadami awansu i 

spadku…” decyzje podejmuje Zarząd WS OZPN w Siedlce. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


