
 
ZASADY SPADKU I AWANSU SĘDZIÓW 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
W SEZONIE 2022/2023 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 
1. Niniejsze zasady służą za podstawę do ustalenia kolejności sędziów 

(mężczyzn i kobiet) IV ligi, klasy okręgowej, klasy A, klasy B i pozostałych w 
celu wyłonienia:  
a) kandydata do awansu do III ligi,  

b) kandydatów do awansu do IV ligi,  

c) kandydatów do awansu do klasy okręgowej,  

d) kandydatów do awansu do klasy A,  

e) kandydatów do awansu do klasy B,  

f) sędziów spadających do klasy okręgowej,  

g) sędziów spadających do klasy A,  

h) sędziów spadających do klasy B,  

i) sędziów przesuniętych do pozostałych.  
j) sędziów zaszeregowanych do grupy sędziów pozostałych z możliwością 

sędziowania zawodów jako główni. 
 

2. Dla sędziów poszczególnych klas ustala się następujące granice wieku:  
a) sędzia kadry IV ligi – do 32 lat, pozostali sędziowie IV ligi – bez limitu wieku; 

b) sędzia kadry klasy okręgowej - do 30 lat, pozostali sędziowie klasy 
okręgowej – bez limitu wieku;  

c) sędzia kadry klasy A - do 30 lat, pozostali sędziowie klasy A – bez limitu 
wieku;  

d) sędzia kadry klasy B - do 30 lat, pozostali sędziowie klasy B – bez limitu 
wieku;  

e) kandydat do klasy B – do 30 lat; 

f) limity wieku należy traktować jako rekomendowane, jednakże w 
uzasadnionych przypadkach Zarząd KS ŚZPN może od nich odstąpić 
wobec kandydatów do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej  w 
szczególności  wobec byłych zawodników piłki nożnej; 

g) sędzia pozostały z uprawnieniami do sędziowania zawodów jako sędzia 
główny – bez limitu wieku, z zastrzeżeniem rozdz. IV pkt 6; 

h) sędzia pozostały – bez limitu wieku z zastrzeżeniem rozdz. IV pkt 6. 

 
3. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku 

kalendarzowym, a uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów w danej 
klasie kończą się 30 czerwca danego roku. 

4.   W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Zarząd KS ŚZPN, 
szczególności dla byłych sędziów szczebla centralnego i III ligi, może nadać 
uprawnienia sędziemu do sędziowania danej klasy mimo przekroczenia 
obowiązującej granicy wieku.   

5. Sędziowie ubiegający się o awans do III i IV ligi muszą posiadać minimum 
wykształcenie średnie.  



 
Ponadto sędziowie powinni wykazywać się następującymi cechami:  
 
a) odpowiednią sprawnością fizyczną i kondycyjną, zgodnie z ustalonymi 

kryteriami w tym zakresie, oraz utrzymywać sportową sylwetkę; 
b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno - moralną (przestrzegać 

zapisów zawartych w Sędziowskim Kodeksie Etycznym),  
c) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej, szczególnie  

w zakresie szkolenia,  
d) bardzo dobrą znajomością Przepisów Gry w Piłkę Nożną i umiejętnością ich 

interpretacji,  
e) osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach,  
f) nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu 

sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej uczestniczącego  
w rozgrywkach organizowanych przez ŚZPN chyba, że Zarząd ŚZPN 
wyrazi zgodę w indywidualnych przypadkach,  

g) przestrzegać regulaminów KS ŚZPN, ŚZPN i PZPN. 
 

6. Sędziowie IV ligi i klasy okręgowej nie mogą pełnić roli sędziów asystentów  
w klasie rozgrywkowej, w której prowadzą zawody jako sędziowie główni  
(z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z koniecznością 
zapewnienia prawidłowej obsady w danej kolejce rozgrywkowej). 

7. Sędzia IV ligi nie może być czynnym zawodnikiem. 

8. Sędziowie piłki nożnej biorący udział w rozgrywkach, jako czynni zawodnicy, 
nie mogą prowadzić zawodów jako sędziowie w rozgrywkach tej klasy, w 
której występują jako zawodnicy. 

9. O fakcie podjęcia pracy lub działalności społecznej w klubie sportowym 
posiadającym  sekcję piłki nożnej lub bycia czynnym zawodnikiem piłki nożnej 
sędziowie zobowiązani są do poinformowania Zarządu KS ŚZPN na piśmie  
lub mailowo w ciągu siedmiu dni. Brak zgłoszenia skutkować będzie sankcjami 
dyscyplinarnymi. 

10. Zarząd KS ŚZPN może nakładać na sędziów dodatkowe zadania 
szkoleniowe, jak m.in. przesyłanie samooceny po przeprowadzonych przez 
siebie zawodach czy udział w szkoleniu korespondencyjnym. Niewykonanie 
obowiązków w wyznaczonych terminach może powodować wstrzymanie 
sędziego w obsadzie zawodów.  

11. Liczbę sędziów dla poszczególnych klas rozgrywkowych na sezon 2022/2023 
podejmie Zarząd KS przed rozpoczęciem rozgrywek, w zależności od potrzeb 
obsadowych. 

 
12. Przy zakwalifikowaniu sędziów do poszczególnych klas rozgrywkowych będą 

brane pod uwagę:  
a) wyniki egzaminów teoretycznych, sprawnościowych, praktycznych,  

b) obecność na szkoleniach,  

c) możliwość dalszego rozwoju sędziego na danym szczeblu rozgrywek,  

d) dotychczasowe dokonania sędziego, 

e) rekomendacja wypracowana po spotkaniu obserwatorów, 

f) rekomendacja Przewodniczącego Program Mentorski  



g) zapisy Konwencji Sędziowskiej UEFA, która stanowi integralną część 
działalności każdego Kolegium Sędziów, które działa w ramach Federacji 
przyjętej do Konwencji. 

 
13. Awanse i spadki sędziów następują po zakończeniu całego sezonu 

rozgrywkowego  

14. Dopuszcza się spadki w trakcie sezonu jeżeli sędzia: 
a)  łamie lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych 

zasadach, 

b)  naruszy normy etyczno-moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego  

(w tym również, gdy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd 

powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie), 

c)  nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN i ŚZPN, 

d)  prowadzi zawody na niezadawalającym poziomie, 

e)  nie zaliczy poszczególnych egzaminów w I i II terminie. 

15.  Dopuszcza się awanse w trakcie sezonu tj. po zakończeniu pierwszej rundy 
rozgrywkowej dla sędziów perspektywicznych i prezentujących bardzo wysoką 
formę. 

16. Dopuszcza się jednorazowe awanse o więcej niż jedną klasę rozgrywkową,  
w przypadku  szczególnych predyspozycji sędziego do prowadzenia zawodów 
w szczególności dla sędziów, dla których PZPN przyjmuje szybką ścieżkę 
rozwoju. 

17. Dopuszcza się delegowanie sędziów perspektywicznych, obserwowanych pod 
kątem awansu przez Zarząd KS ŚZPN, na zawody klasy szczebel wyższej niż 
maksymalne obecne uprawnienia sędziego. Zawody takie powinny być 
obserwowane przez obserwatora – oraz  w miarę możliwości, nagrywane przy 
pomocy kamery. 

18. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS ŚZPN ma prawo delegować 
sędziów na mecze wyższej klasy, niż nominalnie im przysługująca w danym 
sezonie. 

19.  Decyzje w sprawach awansów i spadków, o których mowa w pkt. 12-16 
Zarząd KS ŚZPN  podejmuje każdorazowo biorąc pod uwagę takie kryteria 
jak:  
a) poziom prowadzonych zawodów prezentowany przez sędziego,  
b) osobowość, dyspozycyjność, perspektywy rozwoju, znajomość języków 
obcych, kwestie administracyjne,  
c) zaliczenie odpowiednich testów kondycyjnych i teoretycznych,  
d) obecność na szkoleniach,  
e) oceny z obserwacji sędziów stanowią pomocnicze kryterium przy decyzjach 
o awansach/spadkach.  

 
 

II. SĘDZIOWIE GŁÓWNI. 
II.a. SĘDZIOWIE KADRY 

 
1. O przynależności sędziego do grupy kadry decyduje Zarząd KS . 



2. Pierwszeństwo przynależności do kadr sędziów mają sędziowie objęci 
Programem Mentorskim. Przynależność do Programu Mentorskiego nie 
gwarantuje jednak automatycznie zakwalifikowania sędziego do grupy kadr. 

3. O miejsca premiowane awansem do wyższej klasy rozgrywkowej będą mogli 
ubiegać się wszyscy sędziowie zakwalifikowani do grupy kadr, spełniający 
kryteria niniejszych Zasad Spadków i Awansów.  
 

4.  Liczbę sędziów kadr ustala Zarząd KS ŚZPN w ilości uzależnionej od potrzeb. 

5. Sędziowie kadr będą częściej delegowani na zawody. 

6. Zasady zaszeregowania sędziów kadr określają inne przepisy niniejszych 
Zasad. 

7. Przynależność sędziego do kadry, nie gwarantuje mu pozostania w tej samej 
klasie rozgrywkowej na następny sezon. 

II.b. POZOSTALI SĘDZIOWIE GŁÓWNI 

8. Pozostali sędziowie główni danej klasy rozgrywkowej będą obsadzani na 
zawody w zależności od potrzeb. Zarząd KS nie gwarantuje minimalnej ilości 
prowadzonych zawodów. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie 
prowadzonych przez sędziego zawodów, nie mogą być przedmiotem 
odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony Zarządu KS ŚZPN. 

9. Pozostali sędziowie głowni danej klasy rozgrywkowej mogą być poddani 
egzaminowi praktycznemu (obserwacji).  

10.  Przy spadkach z danej klasy rozgrywkowej sędziowie ci będą rozpatrywani w 
pierwszej kolejności.  

 
III. EGZAMINY PRAKTYCZNE. 

 
1. Na zawodach mistrzowskich i pucharowych organizowanych przez ŚZPN  

w Kielcach sędziowie będą poddawani egzaminowi praktycznemu (obserwacji) 
przez obserwatorów. Dopuszcza się – w ramach możliwości techniczno-
organizacyjnych – przeprowadzanie obserwacji telewizyjnych. Obserwacjom 
takim będą w szczególności poddawani sędziowie należący do kadry danej 
klasy rozgrywkowej. Obserwatorem telewizyjnym może także być sędzia lub 
sędzia asystent szczebla centralnego. W takim przypadku sędzia będzie miał 
także obowiązek sporządzenia samooceny. Ostateczna ocena meczu – na 
podstawie obserwacji stadionowej, obserwacji telewizyjnej i samooceny – 
należy do Zarządu KS ŚZPN.  

2. Oceny wystawiane są w skali 5.0-10.0 co 0.1 i stanową jeden z elementów 
listy klasyfikacyjnej przy rozpatrywaniu awansów i spadków sędziów przez 
Zarząd KS ŚZPN. 

3. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów mogą być 
częściej uwzględniani w obsadzie zawodów natomiast prezentujący słabszy 
pozom rzadziej. Ilość wyznaczonych zawodów nie podlega roszczeniu ze 
strony sędziego i nie podlega uzasadnieniu ze strony Zarządu KS ŚZPN.  

4. Sędziowie, którzy w ciągu sezonu rozgrywkowego otrzymają z egzaminu 
praktycznego ocenę 7,4 i mniej zostaną odsunięci od prowadzenia zawodów 



do czasu przeprowadzenia komisyjnego egzaminu praktycznego i zostaną 
automatycznie usunięci z grupy sędziów kadry lub relegowani z danej klasy 
rozgrywkowej. Natomiast sędziowie asystenci, którzy otrzymają z egzaminu 
praktycznego ocenę 7,4 i mniej nie będą uwzględniani przy delegowaniu na 
zawody IV ligi i wyższej w danej rundzie rozgrywkowej.  

5. W przypadku sędziego asystenta, który otrzymał ocenę 7,8 i niższą Zarząd KS 
ŚZPN ma prawo odsunąć go od obsady jako sędziego asystenta  

6. Po złożeniu egzaminu komisyjnego Zarząd KS ŚZPN podejmie odpowiednią 
decyzję odnośnie przydatności sędziego do danej klasy rozgrywkowej.  

 
 

IV. EGZAMINY I SZKOLENIA SĘDZIÓW. 
 

1. Sędziowie czynni mają obowiązek poddawać się wszelkim formom 
egzaminów oraz szkoleń organizowanych przez Zarząd i Komisję Szkoleniową 
KS ŚZPN i KS PZPN.  

2. W sezonie rozgrywkowym 2022/2023 sędziowie zostaną poddani egzaminom 
zaliczeniowym. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej  
i sprawnościowej.  

3. Program kursów oraz zakres egzaminów będą każdorazowo ustalane  
w odrębnym trybie przez Komisję Szkoleniową i zatwierdzane wraz ze 
składem Komisji Egzaminacyjnej przez Zarząd KS ŚZPN. 

4.  Warunkiem uzyskania nominacji do prowadzenia w następnym sezonie 
rozgrywkowym zawodów jako sędzia jest zaliczenie (odpowiednich dla 
poszczególnych klas) egzaminów. Warunkiem dopuszczenia sędziego (lub 
kandydata na sędziego) do egzaminów kondycyjnych jest posiadanie ważnej 
kadry zdrowia w postaci karty zdrowia sportowca albo zaświadczenia  
lekarskiego zawierającego stwierdzenie: „zdolny do prowadzenia zawodów 
piłkarskich jako arbiter (sędzia)”. 

5. Egzamin teoretyczny polega na rozwiązaniu testu (30 pytań) w ciągu 30 min 
lub poprzez system zdalny (Zarząd za każdym razem ustali sposób 
przeprowadzenia takich egzaminów informując wcześniej sędziów). Każda 
prawidłowa odpowiedź oceniana jest, jako 1 pkt. Błędna odpowiedź dotycząca 
sposobu rozstrzygnięcia lub/i kary indywidualnej w zakresie wykluczenia 
zawodnika (cz. k.) oraz niepełna lub błędna odpowiedź w pytaniach z kilkoma 
wariantami odpowiedzi do wyboru oceniana będzie na 0 pkt. Niepełna 
odpowiedź w zakresie kary indywidualnej napomnienia (ż. k.) oceniana będzie 
na 0.5 pkt.  

Minima zaliczeniowe sprawdzianu teoretycznego dla poszczególnych klas są 
następujące: 
a. sędziowie główni i sędzie główne zarówno kadry, jak i pozostali w danej 

klasie rozgrywkowej (IV liga, okręgówka, Klasa A, Klasa B - 24 pkt 
b. sędziowie (sędzie) pozostali – 24 pkt  
c. kandydaci (kandydatki) na sędziów - 21 pkt 

 
6. Sprawdzian kondycyjny – test interwałowy – składa się z dwóch testów. 

Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie minimów 



zaliczeniowych z testu nr 1 i testu nr 2. Limity czasowe oraz zakres egzaminu 
różnicuje się zgodnie z postanowieniami poniżej.  

 

Limity czasowe:  

a. sędziowie kadry IV ligi: test szybkości 6 x 40 m - 6,0 s,  test interwałowy 
75m/25m -15s/18 s  minimum zaliczeniowe - 12 okrążeń; 

b. pozostali sędziowie IV ligi:  test szybkości 6 x 40 m – 6,6 s , test 
interwałowy 75m/25m – 17s/20s, minimum zaliczeniowe – 12 okrążeń / 
test szybkości 6x40 m - 6,6s, test interwałowy 75m/25m - 15/20 s, 
minimum zaliczeniowe 12 okrążeń wiosna 2023 

c. sędziowie kadry klasy okręgowej: test szybkości 6 x 40 m – 6,0 s, test 
interwałowy 75m/25 m – 15s/18s, minimum zaliczeniowe 12 okrążeń; 

d. pozostali sędziowie klasy okręgowej:  test szybkości 6 x 40 m – 6,6 s  test 
interwałowy 75m/25m – 17s/20s, minimum zaliczeniowe 10 okrążeń;/test 
szybkości 6x40m - 6,6 s, test interwałowy 75m/25m -17/20 12 okrążeń 
wiosna 2023 

e. sędziowie kadry klasy A i B: test szybkości 6 x 40 m - 6,2 s,  test 
interwałowy 75m/25m – 15 s/22 s,  minimum zaliczeniowe 12 okrążeń; 

f. pozostali sędziowie klasy A i B: test szybkości 6 x 40 m – 6,8 s, test 
interwałowy 75m/25m – 17s/22s – minimum zaliczeniowe 10 okrążeń; 

g. sędziowie pozostali  oraz sędzie : test szybkości 6 x 40 m – 6,8 s, test 
interwałowy 75m/25m – 17s/22s,  minimum zaliczeniowe 10 okrążeń, 

h. kandydaci na sędziów:  

- kobiety: test szybkości 6 x 40 m – 7,0 s,  test interwałowy 75m/25m – 
17s/22s,  minimum zaliczeniowe 7 okrążeń, 

- mężczyźni:  test szybkości 6 x 40 m – 6,8 s,  test interwałowy 75m/25m – 
17s/22s,  minimum zaliczeniowe 10 okrążeń, 

W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test 
kondycyjny nie będzie zaliczony.  

7. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja, zdarzenia losowe) Zarząd 
KS ŚZPN  ma prawo zwolnić sędziego od uczestniczenia w egzaminach. Nie 
zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów w terminie dodatkowym 
wyznaczonym przez Zarząd KS ŚZPN.  Wniosek o zwolnienie od uczestnictwa  
wyznaczonym terminie egzaminu sędzia musi złożyć pisemnie lub mailowo 
Przewodniczącemu Zarządu KS ŚZPN najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym 
terminem egzaminu (z wyjątkiem zdarzeń losowych, kiedy wniosek może być 
złożony w każdym czasie przed terminem egzaminu). 

8. Zarząd KS ŚZPN może na egzaminie, w przypadku bardzo trudnych 
warunków atmosferycznych i terenowych, ograniczyć zakres egzaminu 
kondycyjnego. 

9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na I terminie egzaminu 
uznaje się sędziemu ten egzamin jako niezaliczony. 



10. Jeżeli sędzia nie zaliczy egzaminu  teoretycznego lub sprawnościowego albo 
obu w I terminie lub nie stawi się na I termin egzaminu bez usprawiedliwienia 
do czasu zaliczenia niezdanego egzaminu w II terminie sędziowie nie będą 
brani pod uwagę przy ustalaniu obsad na zawody.  

11. Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się 

nowy termin. Sędzia taki  może być uwzględniany w obsadzie. 

12. Sędziom, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie mogli poddać się 
egzaminowi teoretycznemu lub sprawnościowemu w dwóch terminach 
zostanie stworzona możliwość zaliczenia egzaminu w dodatkowym terminie 
po wyrażeniu zgody przez Zarząd KS ŚZPN. Termin ten będzie ostatnim 
terminem egzaminu w danej rundzie.  

13. Sędzia, który nie zaliczy egzaminu w jednym z terminów, a w drugim z 
terminów nie będzie mógł uczestniczyć w egzaminie z przyczyn 
nieusprawiedliwionych, nie będzie miał możliwości zdawać egzaminu w 
dodatkowym terminie.  

14. Nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch terminach egzaminów lub nie 
zaliczenie egzaminu w dwóch terminach, powoduje automatyczne wykreślenie 
sędziego z listy sędziów na dany sezon rozgrywkowy. Jeżeli sędzia zaliczy 
egzamin przed następnych sezonem rozgrywkowym Zarząd KS ŚZPN 
podejmie decyzje o zakwalifikowaniu sędziego do klasy rozgrywkowej.  

15. Sędziowie obowiązani są do uczestnictwa w szkoleniach. O przynależności 
sędziego do klasy rozgrywkowej w następnym sezonie w przypadku nie 
zaliczenia szkoleń decyduje Zarząd KS ŚZPN. Sędziowie, którzy nie zaliczyli 
szkoleń nie będą mogli być zakwalifikowani do kadr sędziów. Zasady 
zaliczenia szkoleń zostaną przedstawione przez Komisję Szkoleniową.  

16. Sędzia zgłaszający kontuzję podczas egzaminu sprawnościowego, 
zobligowany jest do poinformowania Komisji Egzaminacyjnej o rodzaju 
odniesionej kontuzji. Powyższa kontuzja musi być potwierdzona przez lekarza 
specjalistę. Stosowne zaświadczenie musi być dostarczone w terminie 7 dni 
roboczych do Zarządu KS ŚZPN. W przypadku nie dostarczenia w/w 
zaświadczenia egzamin uznaje się za niezaliczony.  

17. Sędziowie/sędzie szczebla centralnego  i III ligi zostają sklasyfikowani na 
podstawie wyników egzaminu ze szczebla centralnego i tym samym są 
zwolnieni z egzaminów na szczeblu okręgu. Jeżeli jednak sędzia szczebla 
centralnego, III ligi nie zaliczy egzaminu na tym szczeblu, to nie będzie mógł 
prowadzić zawodów na szczeblu okręgu do czasu zaliczenia egzaminów na 
szczeblu centralnym lub okręgowym. 

18. Sędzie szczebla centralnego  zakwalifikowane do IV ligi chcące  uzyskać 
prawo kandydowania do III ligi winny zaliczyć egzaminy sprawnościowe na 
zasadach jak dla IV ligi. Wynik egzaminu teoretycznego zaliczonego na 
szczeblu centralnym będzie honorowany w klasyfikacji sędziów IV ligi. 

. 
 
 

V. ZASZEREGOWANIE SĘDZIÓW. 



 
1. Zaszeregowanie sędziów do poszczególnych klas rozgrywkowych na sezon 

2022-2023 odbędzie się na zasadach określonych w Rozdz. I pkt 12. 

 

2. W pierwszej kolejności do  awansu do wyższej klasy rozgrywkowej będą brani 
pod uwagę sędziowie, którzy zaliczyli egzaminy teoretyczne i sprawnościowe 
w pierwszym terminie, zaliczyli szkolenia oraz uregulowali w terminie  
zobowiązania finansowe względem KS ŚZPN, ŚZPN i PZPN.  

3. Sędzia ukarany karą dyscyplinarną za merytoryczne naruszenie regulaminów 
PZPN i ŚZPN nałożoną przez organy ŚZPN i PZPN w sezonie 2022/2023 nie 
będzie brany pod uwagę przy awansach do wyższej klasy.  

4.  Sędziowie z grupy sędziów pozostałych zostaną sklasyfikowani na podstawie 
wyników egzaminów, zaliczenia szkoleń oraz rekomendacji Kierowników 
Sekcji Terenowych.  

5.  Z danej klasy rozgrywkowej w pierwszej kolejności zostaną zdegradowani 
sędziowie którzy:  
 
a. otrzymali z egzaminu praktycznego (obserwacji) ocenę z zakresu poniżej 

oczekiwań  

b. nie zaliczyli egzaminów teoretycznych lub/i sprawnościowych w I terminie, 

c. uzyskali najniższe wyniki z egzaminów teoretycznych i sprawnościowych 

d. nie przeprowadzili w rundzie minimum 3 spotkań w swojej klasie 
rozgrywkowej 

 

 
VI. KRYTERIA W ZAKRESIE AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW IV LIGI, KLASY 

OKRĘGOWEJ, KLASY A i KLASY B 
 

 
1. Awans do grona sędziów III ligi określone zostaną po otrzymaniu wytycznych 

KS PZPN w tej sprawie. 

 

2.  Po zakończeniu rozgrywek (jesień – wiosna) Zarząd ustala listę klasyfikacyjną 
w każdej klasie rozgrywkowej, która jest podstawą do spadków i awansów na 
nowy sezon. O liczbie sędziów awansujących i spadających z danej klasy 
rozgrywkowej decyduje Zarząd KS ŚZPN po zakończeniu danego sezonu 
rozgrywkowego.  

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 
1. Urlopowanie sędziego z danej kolejki rozgrywek musi być zgłoszone do 

referenta obsady min. na 9 dni przed daną kolejką (dotyczy również rozgrywek 

PP). W przypadku nie dotrzymania tego terminu  (z wyjątkiem sytuacji 

losowych), sędzia zostanie wyznaczony do poprowadzenia społecznie  

zawodów  wskazanych przez Kolegium Sędziów ŚZPN, 

2. Sędzia może być czasowo urlopowany. Zgoda KS ŚZPN na czasowy urlop 

każdorazowo powinna : 



a. określać jednoznacznie długość urlopu, 

b. określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę 

uprawnień na  nowy sezon rozgrywkowy. 

O zaliczeniu urlopowanego sędziego po zakończeniu okresu urlopowania do 

określonej klasy rozgrywkowej decyduje Zarząd KS ŚZPN.  

3. Nieprowadzenie zawodów w klasie rozgrywkowej do której uprawniony był 

sędzia w okresie przekraczającym 12 miesięcy powoduje skreślenie sędziego 

z listy sędziów KS ŚZPN  tej klasy rozgrywkowej. 

4. Sędziom przysługuje prawo do zgłoszenia Zarządowi KS ŚZPN zastrzeżeń do 

oceny obserwatora wystawionej w arkuszu obserwacji, a także do opisu 

zawartego w tym arkuszu. Zgłoszenie (zawierające także zapis wideo w 

przypadku jego istnienia) musi zostać złożone do Przewodniczącego KS 

ŚZPN w terminie 14 dni  od daty zawodów. Wyniki analizy zgłoszonych 

zastrzeżeń będą podstawą do decyzji Zarządu KS ŚZPN w stosunku do 

sędziego, obserwatora oraz arkusza obserwacji. 

5. W przypadku kontuzji sędziego, uniemożliwiającej mu sklasyfikowanie po 

danej rundzie rozgrywkowej, po zgłoszeniu gotowości do sędziowania i zdaniu 

egzaminów, o przynależności sędziego do danej klasy rozgrywkowej 

zadecyduje Zarząd KS.  

6. Warunkiem zakwalifikowania sędziego do określonej klasy rozgrywkowej jest 

zaliczenie przez niego egzaminów, szkoleń, uregulowanie zobowiązań 

finansowych (KFP, KFD) oraz uzyskanie licencji w terminach ustalonych przez 

Zarząd KS ŚZPN.  

7. Nie uregulowanie zobowiązań finansowych, o których mowa w wyżej będzie 

skutkować odsunięciem sędziego od obsady w zawodach do czasu 

uregulowania należności.  

8. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego 

sędziego z przedstawicielami klubów. Naruszenie powyższego zakazu 

spowoduje automatyczne wstrzymanie w obsadzie sędziego od prowadzenia 

zawodów na okres ustalony przez Zarząd KS ŚZPN. Niezależnie od tego 

sprawa zostanie przekazana do Komisji Dyscyplinarnej ŚZPN.  

9. Nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami kontakty sędziów i 

obserwatorów przed meczem lub po jego zakończeniu spowoduje 

wstrzymanie w obsadzie przez Zarząd KS ŚZPN do odwołania oraz 

przekazanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej ŚZPN. Za usprawiedliwione i 

zgodne z przepisami uznaje się jedynie kontakty związane z danym meczem, 

dotyczące spraw mieszczących się w ramach obowiązującego prawa, w tym 

przepisów związkowych. 

10. Do interpretacji niniejszych Zasad awansów i spadków upoważniony jest 

Zarząd Kolegium Sędziów ŚZPN.  

11. Decyzje w sprawie awansów i spadków mają charakter nominacji i nie 

podlegają odwołaniu oraz zaskarżeniu. 



12. Powyższe zasady zostały przyjęte przez Zarząd KS ŚZPN                                                    

w dniu………………… 2022r.  i zatwierdzone przez Zarząd ŚZPN dnia 

……………………………….. 2022 r. 

13. Zasady obowiązują w sezonie 2022/2023. 

 


