Uchwała nr 151/Z/2021 z dnia 07.06.2021 r.
ZASADY ZASZEREGOWANIA SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZPN W SEZONIE 2021/2022 I LATACH
NASTĘPNYCH
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1) Niniejsze zasady zostały dostosowane do warunków Konwencji Sędziowskiej UEFA.
2) Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć pełny
cykl rozgrywkowy w systemie jesień - wiosna.
3) Niniejsze zasady służą do ustalenia kolejności sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych w
celu wyłonienia:
a) sędziów w zakresie zaszeregowania w danej klasie rozgrywkowej,
b) sędziów w zakresie awansu: z IV ligi do III ligi, z klasy Okręgowej do IV ligi, z klasy A do klasy
okręgowej oraz z klasy B do klasy A,
c) sędziów w zakresie spadku: z IV ligi do klasy Okręgowej, z klasy okręgowej do klasy A oraz z
klasy A do klasy B.
4) Sędzia powinien:
a) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną;
b) posiadać wymaganą testami sprawność fizyczną;
c) brać czynny udział we wszystkich formach egzaminów oraz szkoleń
d) złożyć pisemny wniosek o przyznanie licencji sędziego uprawniającej do prowadzenia zawodów
w danej klasie rozgrywkowej do Komisji Licencji Sędziowskich Pomorskiego ZPN, zgodnie z
odpowiednią uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów
piłkarskich.
II. EGZAMINY PRAKTYCZNE
1) Na zawodach mistrzowskich i pucharowych sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym
(obserwacjom) zgodnie z wytycznymi dla obserwatorów do oceny pracy sędziów, sędziów
asystentów i sędziów technicznych.
2) Sędzia, który otrzymał z egzaminu praktycznego ocenę 7,4 lub niższą nie jest brany pod uwagę przy
obsadach przez okres 4 kolejek rozgrywkowych oraz zostanie poddany egzaminowi komisyjnemu w
swojej klasie zaszeregowania. Uzyskanie z egzaminu komisyjnego w klasie uprawnionej oceny
niższej niż 7,5 powoduje natychmiastowe obniżenie klasy zaszeregowania sędziego.
3) Otrzymanie po raz drugi przez sędziego oceny 7,4 lub niższej powoduje automatyczne
natychmiastowe obniżenie klasy zaszeregowania sędziego.
4) Aby sędzia mógł po zakończeniu sezonu awansować, musi być poddany w sezonie rozgrywkowym
egzaminowi praktycznemu minimum:
a) w IV lidze - 6 razy (minimum 3 razy w rundzie wiosennej),
b) w klasie Okręgowej - 3 razy (minimum 2 razy w rundzie wiosennej),
c) w klasie A - 2 razy (minimum 1 raz w rundzie wiosennej).
d) w klasie B - 1 raz w sezonie rozgrywkowym.
5) Do klasyfikacji za dany sezon rozgrywkowy zalicza się sędziemu oceny z egzaminów praktycznych,
które odbędą się do zakończenia rundy wiosennej według terminarza rozgrywek i z wszystkich
meczów, które prowadził w klasie, do której był uprawniony oraz meczów pucharowych.
6) W IV lidze po rundzie jesiennej zostanie wyselekcjonowana grupa sędziów spełniających kryteria
awansowe i uzyskująca zadowalające oceny z obserwacji w rundzie jesiennej. W zależności od liczby
kandydatów do awansu, pretendenci będą obserwowani przez ustaloną przez Zarząd KS
Pomorskiego ZPN liczbę obserwatorów, którzy oprócz wystawionych ocen będą zobowiązani do
ustalenia listy rankingowej obserwowanej grupy sędziów. Będzie ona uwzględniona przy tworzeniu
końcowej listy klasyfikacyjnej spośród egzaminowanych pretendentów. Kandydaci wyznaczeni przez
Zarząd KS do ubiegania się o awans do III ligi w danym sezonie rozgrywkowym, bez względu na
uzyskane oceny z zawodów, nie mogą opuścić szeregów IV ligi oraz nie dotyczą ich ustalenia
wynikające z pkt. II 2) i 3).

7) W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Pomorskiego ZPN ma prawo delegować sędziów
perspektywicznych na mecze wyższej klasy, niż nominalnie im przysługująca w danym sezonie.
8) Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani w
obsadzie zawodów. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie prowadzonych przez sędziego
zawodów, nie mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony KS
Pomorskiego ZPN.
9) W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Pomorskiego ZPN wobec uzdolnionych sędziów
prezentujących wysoki poziom arbitrażu ma prawo awansować sędziego w trakcie trwania sezonu.
10) Zarząd KS Pomorskiego ZPN może unieważnić ocenę z egzaminu praktycznego, w przypadkach gdy,
występują merytoryczne błędy w arkuszu obserwatora stwierdzone przez Komisję Kwalifikacji.
Zarząd KS Pomorskiego ZPN może zmienić ocenę z egzaminu praktycznego, w przypadku gdy,
przedstawiony zostanie kompletny (całe zawody) materiał filmowy z zawodów, a jego relacja w
opinii Komisji Kwalifikacji będzie znacznie odbiegać od zapisu w arkuszu obserwatora.
III. EGZAMINY I SZKOLENIA SĘDZIÓW
1) Sędziowie czynni wszystkich klas zaszeregowania mają obowiązek poddawać się wszelkim formom
egzaminów oraz szkoleń organizowanych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
2) Egzaminy teoretyczne są konkursowe, zaś kondycyjne zaliczeniowe i odbywają się w terminach
zatwierdzonych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
A. Egzaminy teoretyczne
3) W trakcie sezonu rozgrywkowego sędziowie IV ligi, klasy okręgowej, klasy „A” oraz klasy „B”
poddawani są 2 egzaminom teoretycznym (w formie testu 30 pytań - czas na odpowiedź 30 minut)
ocenianym według poniższych reguł:
a) błędna odpowiedź dotycząca kary zespołowej, wykluczenia z gry (czerwona kartka), decyzji o
innym sposobie rozstrzygnięcia lub niepełna odpowiedź w zakresie wyboru powoduje
przyznanie 0 pkt.
b) każda niepełna odpowiedź w zakresie napomnienia (żółta kartka) powoduje obniżenie oceny o
0,5 pkt.
4) Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu sprzętu komputerowego.
5) Łączna ilość punktów uzyskana z testu egzaminacyjnego decyduje o ocenie, zgodnie z poniższą
tabelą:
Ocena w zależności od klasy
Ilość punktów
IV liga klasa O i A klasa B
30
5
5
5
29,5
4,9
4,9
4,9
29
4,8
4,8
4,8
28,5
4,7
4,7
4,7
28
4,6
4,6
4,6
27,5
4,5
4,5
4,5
27
4,4
4,4
4,4
26,5
4,3
4,3
4,3
26
4,2
4,2
4,2
25,5
4,1
4,1
4,1
25
4,0
4
4
24,5
3,9
3,9
3,9
24
3,8
3,8
3,8
23,5
0
3,7
3,7
23
0
3,6
3,6
22,5
0
3,5
3,5
22
0
3,4
3,4
21,5
0
3,2
3,35
21
0
3
3,3
20,5
0
0
3,25
20
0
0
3,2

19,5
0
0
3,15
19
0
0
3,1
18,5
0
0
3,05
18
0
0
3
<18,0
0
0
0
Zaliczenie egzaminu poprawkowego
2
2
2
6) Ogólna ocena z egzaminów teoretycznych stanowi średnią arytmetyczną ocen z 2 testów
egzaminacyjnych w danym sezonie rozgrywkowym.
7) Nieobecność na egzaminie teoretycznym, podobnie jak jego niezaliczenie, powoduje uzyskanie przez
sędziego oceny 0,0. Niezaliczenie egzaminu powoduje również wstrzymanie sędziego w obsadzie
zawodów do czasu zaliczenia kolejnego egzaminu teoretycznego (poprawkowego), z którego uzyska
ocenę 2,0. Sędziowie IV ligi, klasy okręgowej i klasy A, B wstrzymani w obsadzie zawodów z tytułu
niezaliczenia egzaminu teoretycznego mogą prowadzić do czasu zaliczenia egzaminu teoretycznego,
zawody młodzieżowe klasy Junior Młodszy B1 i wszystkich kategorii młodszych.
8) Sędziom nieobecnym na egzaminie nie zostanie przyznana ocena 0,0, jeśli ich absencja
spowodowana była obsadą na zawody względnie szczególnie ważnymi powodami. Decyzję o uznaniu
nieobecności sędziego na egzaminie teoretycznym (w wyjątkowych przypadkach) za
usprawiedliwioną podejmuje Zarząd KS Pomorskiego ZPN. Taka decyzja nie powoduje sankcji z
pkt.III.A.7.
9) Sędziowie, którym uznana została nieobecność za usprawiedliwioną, mają obowiązek poddania się
egzaminowi teoretycznemu w terminie wyznaczonym przez Komisję Szkoleniową KS Pomorskiego
ZPN. Niezaliczenie tego egzaminu spowoduje sankcje opisane w pkt. III.A.7.
10) Sędzia, który w danym sezonie rozgrywkowym uzyska z egzaminu teoretycznego ocenę 0,0
(niezaliczenie lub nieprzystąpienie do testu), nie ma prawa awansu w danym sezonie
rozgrywkowym.
B. Egzaminy kondycyjne
11) Sędziowie IV ligi, klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B są poddawani jesiennemu i wiosennemu
egzaminowi kondycyjnemu. Każdy z tych egzaminów - jesienny i wiosenny – odbywa się w jednym
terminie i jest zaliczeniowy.
Kandydaci spośród sędziów IV ligi chcący ubiegać się o awans w danym sezonie rozgrywkowym, w
wiosennym terminie egzaminu biegają limity dla sędziów III ligi.
Jeżeli sędzia IV (kandydat do III ligi) przystępując do egzaminu według limitów klasy wyższej, nie
zaliczy egzaminu kondycyjnego, to takie przystąpienie do egzaminu jest traktowane jako nie
zaliczony pierwszy termin egzaminu kondycyjnego.
Warunkiem zaliczenia sprawdzianu kondycyjnego - interwałowego, składającego się z dwóch testów,
jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z testu nr 1 i testu nr 2.
Test 1:
6x 40 metrów w odstępach 1 minutowych - maksymalny dopuszczalny czas dla każdego z 6 szybkich
biegów: patrz tabela poniżej.
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). Jeśli sędzia nie
zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeśli dwa
sprinty są niezliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest
zaliczenie testu nr 1.
Test 2:
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. Na pierwszy gwizdek prowadzącego test sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie „X” sekund z miejsca startu. Po czym mają oni „Y”
sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec
150 metrów w czasie „X” sekund, po czym następuje przejście 50 metrów w czasie „Y” sekund. To składa
się na 1 okrążenie.
Element biegu
Bieg 6x40 m
interwałowego:
Kryterium wieku:
(w każdym biegu)
X
Y
sędziowie III ligi
15
18
6,0
- 12 okrążeń oraz kandydaci na sędziów III ligi
sędziowie IV ligi
15
20
6,2

- 12 okrążeń
sędziowie klasy Okręgowej
15
22
6,4/6,2-do awansu
- 12 okrążeń do awansu, 10 na zaliczenie
sędziowie klasy A
17
24
6,8
- 12 okrążeń do awansu, 10 na zaliczenie
sędziowie klasy B 12
17
24
6,8
- okrążeń do awansu, 10 na zaliczenie
sędziowie do dyspozycji referenta
17
24
9,0
- 6 okrążeń - na zawody klasy B i młodzieżowe od JC w dół
(wszyscy sędziowie są poddawani egzaminom kondycyjnym 2 razy w sezonie).
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 3 pachołki
(1,5 metra przed i 1,5 metra za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi
jednej stopy w „strefie chodzenia”, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym
razem sędzia otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony ze sprawdzianu. Sędziowie nie
mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem. Ilość okrążeń do zaliczenia tego testu
wynosi 10 (w III i IV lidze 12 okrążeń). Sędziowie chcący ubiegać się o awans do klasy wyższej muszą
zaliczyć 12 pełnych okrążeń w każdym egzaminie. Sędzia, który nie ubiega się o awans również może
kontynuować bieg aż do 12 okrążeń, aby wykazać swoje dobre przygotowanie kondycyjne do
prowadzenia zawodów. Może to być brane pod uwagę w podsumowaniu całego sezonu przez Zarząd KS
Pomorskiego ZPN.
12) W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansu 4000m (w III i IV lidze 4800 m) test
kondycyjny nie będzie zaliczony.
13) Sędzia, który nie przystąpi do egzaminu kondycyjnego na pierwszym i drugim egzaminie, w tym w
dodatkowych terminach wyznaczonych z powodu nieobecności usprawiedliwionej, zostanie
pozbawiony uprawnień do prowadzenia zawodów w klasie zaszeregowania. Jeżeli natomiast w
jednym z egzaminów nie zaliczy egzaminu kondycyjnego, może przystąpić do egzaminu
poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN. Do momentu zdania
egzaminu poprawkowego sędzia nie będzie brany pod uwagę w obsadzie zawodów, a w przypadku
nie zaliczenia egzaminu w terminie dodatkowym, zostanie wstrzymany w obsadach do czasu
uzyskania zaliczenia.
14) Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez
lekarza zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin
powtórzyć, w warunkach określonych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN, po zgłoszeniu gotowości
przystąpieniu do testu sprawnościowego. Zaświadczenie lekarskie jak również urlopowanie z
wyznaczonego terminu egzaminu musi być złożone w terminie 3 dni od dnia egzaminu.
15) Sędzia IV ligi, klasy Okręgowej i klasy A, B, który nie zaliczy egzaminu sprawnościowego pozostaje do
dyspozycji referenta ds. obsad sędziów w Podokręgu na rozgrywki maksymalnie junior D1.
16) Sędzia klasy A, który w trakcie sezonu rozgrywkowego został zdegradowany do klasy B ma
obowiązek przystąpić do dwóch egzaminów kondycyjnych w danym sezonie rozgrywkowym zgodnie
z zasadami zaszeregowania.
17) Egzamin w dodatkowym terminie może być zorganizowany warunkowo dla sędziów, którzy ze
względów zdrowotnych lub szczególnie ważnych powodów nie mogli uczestniczyć w zasadniczym
terminie egzaminu. O uwzględnieniu usprawiedliwienia decyduje Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
Sędziowie ci, nie tracą z tego tytułu prawa awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. W dodatkowym
terminie zdają również egzamin sędziowie, którzy nie zaliczyli go w terminie zasadniczym, lecz fakt
przystąpienia do egzaminu dodatkowego (poprawkowego) powoduje, że nie są oni uwzględnieni w
awansie. Sędziowie, którzy nie przystąpili lub nie zaliczyli egzaminu w terminie zasadniczym zostają
wstrzymani w obsadzie zawodów do czasu zaliczenia egzaminu w dodatkowym terminie. Jeśli sędzia
nie zaliczył jesiennego egzaminu kondycyjnego w pierwszym terminie (włączając w to również fakt
nieprzybycia) i nie pojawił się względnie nie zaliczył egzaminu kondycyjnego w terminie
dodatkowym, to jest wstrzymany w obsadzie do czasu zaliczenia wiosennego egzaminu
kondycyjnego.
18) Sędziom delegowanym przez PZPN i Pomorski ZPN na zawody w czasie egzaminów, wyniki
osiągnięte w oficjalnym dodatkowym terminie zaliczone zostaną jakby uzyskane zostały w
pierwszym terminie. Fakt ten również nie powoduje wstrzymania tego sędziego w obsadzie

zawodów do momentu zaliczenia egzaminów. Dotyczy to również sędziów prowadzących zawody
poza granicami kraju, jeśli ich przylot do Polski następuje w okresie krótszym niż 48 godzin przed
wyznaczonym egzaminem.
19) Sędziom oraz sędziom asystentom szczebla centralnego, którzy zaliczyli egzamin kondycyjny
organizowany przez PZPN, zostanie uznany wynik tego egzaminu, o ile odbył się on nie wcześniej niż
90dni od daty egzaminu organizowanego w Pomorskim ZPN.
20) Jeżeli sędzia międzynarodowy, uczestniczył w oficjalnym egzaminie kondycyjnym organizowanym
przez PZPN, UEFA lub FIFA, to wynik sprawdzianu kondycyjnego zostanie mu zaliczony, jeśli zakres i
forma tego egzaminu były identyczne jak przewidziane w danym terminie egzaminu w Polsce.
Podstawą do zaliczenia w takim przypadku będzie oficjalny dokument PZPN, UEFA lub FIFA.
21) Wszystkie egzaminy poprawkowe (o których mowa w niniejszych zasadach) odbywają się tylko w
terminach ustalonych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
22) Jeżeli sędzia w ciągu 3 dni od dnia egzaminu, w formie pisemnej skierowanej do Zarządu KS
Pomorskiego ZPN, nie przedłoży usprawiedliwienia nieobecności na którymkolwiek z egzaminów, to
traci prawo do obsad sędziowskich do czasu zaliczenia testu kondycyjnego. Zarząd KS Pomorskiego
ZPN po rozpatrzeniu podania o usprawiedliwienie podejmie stosowną decyzję.
23) Na żądanie komisji egzaminacyjnej sędziowie przystępujący do egzaminu kondycyjnego mają
obowiązek okazać dowód tożsamości oraz aktualne badanie lekarskie. W razie braku takiego
dokumentu, gdy tożsamość uczestnika egzaminu nie zostanie jednoznacznie potwierdzona lub
badanie lekarskie jest nieaktualne, sędzia nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Jeśli mimo to osoba
ta przystąpi do egzaminu, jej wynik nie zostanie uwzględniony.
C. Szkolenia sędziów
24) Sędziowie mają obowiązek udziału w szkoleniu korespondencyjnym w ciągu sezonu rozgrywkowego
i przekazywania prac pisemnych do Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN w ściśle ustalonych przez
Zarząd terminach, jeżeli Zarząd KS uzna tę formę szkolenia za obowiązkową w danym sezonie
rozgrywkowym.
25) Sędziowie przekazując prace szkolenia korespondencyjnego winni uzyskać potwierdzenie jej
przekazania (jeśli dokonują tego osobiście) lub dowodu przesyłki poleconej kierowanej na adres
Pomorskiego ZPN.
26) Nieprzesłanie pracy szkolenia korespondencyjnego, przesłanie po terminie, bądź jej niezaliczenie
(łącznie z przypadkiem przesłania powielonej znaczącej części pracy innego autora) powoduje
przyznanie sędziemu punktów ujemnych za każdy element szkoleniowy, jak w tabeli (IV ppkt1).
IV. INNE ELEMENTY WSPÓŁZAWODNICTWA SĘDZIÓW
1) Współzawodnictwo sędziów obejmuje również ocenę wywiązywania się z obowiązków i aktywności
organizacyjnej w niżej wymienionych składowych:
Elementy składowe
Punkty
a)
przedłożenie aktualnej karty zdrowia po wyznaczonym terminie
- 0,50 pkt
b)
nieopłacenie w terminie całości należnych składek
- 0,50 pkt
c)
każdy kolejny miesiąc opóźnienia płatności
- 0,50 pkt
d)
kara dyscyplinarna - nagana lub kara pieniężna
- 0,25 pkt
e)
kara dyscyplinarna - dyskwalifikacja od 1 meczu do 1 miesiąca
- 0,35 pkt
f)
kara dyscyplinarna - dyskwalifikacja od 1 do 6 miesięcy
- 0,50 pkt
g)
kara dyscyplinarna - dyskwalifikacja powyżej 6 miesięcy
- 1,00 pkt
h)
nienależyte wywiązanie się sędziego IV ligi z obowiązku uczestnictwa w
- 0,30 pkt
szkoleniu korespondencyjnym - opisane w punkcie C. (przesłanie po
terminie lub jej niezaliczenie)
i)
nienależyte wywiązanie się sędziego IV ligi z obowiązku uczestnictwa w
- 0,50 pkt
szkoleniu korespondencyjnym - opisane w punkcie C. (nieprzekazanie
pracy)
j)
obecność na każdym szkoleniu sędziów
+ 0,20 pkt
l)
działalność społeczna na rzecz Kolegium Sędziów oraz Pomorskiego ZPN
+ 0,10 pkt
potwierdzona przez Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN
m) niezaliczenie egzaminu kondycyjnego lub nie przystąpienie do niego z
- 0,50 pkt
tytułu nieobecności nieusprawiedliwionej

n)

zaliczenie egzaminu teoretycznego w pierwszym terminie wyznaczonym
przez Komisję Szkoleniową
o)
zaliczenie egzaminu kondycyjnego w pierwszym terminie wyznaczonym
przez Komisję Szkoleniową
2) Stosowna ilość punktów zostanie dodana/odjęta do ogólnej oceny sędziego.

+ 0,10 pkt
+ 0,10 pkt

V. LISTY KLASYFIKACYJNE
1) Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Zarząd KS ZPN ustala listę klasyfikacyjną sędziów
danej klasy rozgrywkowej na podstawie danych przekazanych przez Komisję Szkoleniową KS
Pomorskiego ZPN, biorąc pod uwagę m.in.:
a) oceny oraz merytoryczną treść obserwacji z poszczególnych meczów,
b) wyniki uzyskane na egzaminach sędziów w danej klasie zaszeregowania,
c) rankingi sporządzane przez obserwatorów, gdzie ma to zastosowanie.
2) Listy klasyfikacyjne dla sędziów wszystkich klas rozgrywkowych sporządzone zostaną z ogólną notą
sędziego (N), która dla sędziów poszczególnych klas stanowi sumę składowych ustaloną według
wzoru: N = EP x 4,0 + ET + W gdzie:
a) EP - średnia ocena egzaminu praktycznego (obserwacje),
b) ET - ocena ogólna egzaminów teoretycznych,
c) W - element współzawodnictwa sędziów.
3) Jeżeli w trakcie sezonu rozgrywkowego sędzia uzyska ocenę 7,9 lub 7,8 oraz ponieważ w przypadku
wystawienia ocen 7,8 lub 7,9 należy podać jaka byłaby ocena, gdyby sędzia nie popełnił jednego
poważnego błędu, to do ustalenia list klasyfikacyjnych za dane zawody bierze się ocenę jak poniżej:
Ocean

4)

5)
6)
7)

Ocena przewidywana

Ocena do listy

7,9
8,4 lub wyżej
8,2
7,9
8,3
8,15
7,8
8,2
8,1
7,8
8,1
8,05
7,8
8,0
7,9
Sędzia, który w trakcie trwania sezonu złoży rezygnację z sędziowania lub zostanie mu podwyższona
klasa zaszeregowania, nie zostanie po zakończeniu sezonu rozgrywkowego uwzględniony na
ostatecznej liście klasyfikacyjnej swojej klasy rozgrywkowej, do której został zaszeregowany na
początku sezonu rozgrywkowego.
Sędziowie, którym w trakcie sezonu obniżono klasę zaszeregowania zostaną umieszczeni na liście
klasyfikacyjnej niższej klasy zaszeregowania w osobnej grupie „sędziów bez prawa awansu”.
Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu KS Pomorskiego ZPN są ujmowani na listach
klasyfikacyjnych sędziów klasy B.
Jeżeli sędziowie uzyskają jednakowe oceny ogólne N w danej klasie rozgrywkowej, to o zajętym
przez nich miejscu na końcowej liście klasyfikacyjnej decyduje Zarząd KS uwzględniając średnią ocen
z egzaminów: praktycznego (obserwacje), a następnie pisemnego.

VI. ZASZEREGOWANIE SĘDZIÓW
1) Przed każdym sezonem Zarząd KS Pomorskiego ZPN ustala liczbę sędziów niezbędnych do
prowadzenia zawodów w każdej klasie rozgrywkowej z uwzględnieniem liczby sędziów Ekstraklasy
I, II i III ligi.
2) Dopuszcza się uwzględnienie wniosków Komisji Mentorskiej KS Pomorskiego ZPN w zakresie
uprawnień sędziów w kolejnym sezonie rozgrywkowym.
3) Po uwzględnieniu wymogów punktu 1. i na podstawie list klasyfikacyjnych sędziów w
poszczególnych klasach rozgrywkowych Zarząd KS Pomorskiego ZPN przedstawia propozycję
Zarządowi Pomorskiego ZPN o zaszeregowaniu sędziów do III i IV ligi oraz podejmuje decyzje o
uprawnieniu sędziów do prowadzenia zawodów w klasie Okręgowej i w niższych klasach w
następnym sezonie rozgrywkowym.
4) Ustala się następującą ilość sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych w sezonie
rozgrywkowym 2020/2021:
a) IV liga - około 30 sędziowie, asystenci szczebla centralnego oraz sędzie międzynarodowe;

b) klasa Okręgowa - około 100 sędziów (w tym ok. 20 sędziów z podokręgu słupskiego);
c) klasa A - nie mniej niż 100 sędziów (w tym do 34 sędziów z podokręgu słupskiego oraz
podokręgu malborskiego do 17).
5) Listy klasyfikacyjne sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych stanowią kryterium
pomocnicze do ustalania zaszeregowań sędziów na następny sezon rozgrywkowy. Uwzględniając
aktualne wytyczne KS PZPN, Zarząd KS Pomorskiego ZPN może wytypować do awansu lub
utrzymania w poszczególnych klasach zaszeregowań sędziów perspektywicznych, którzy zajęli
niższe pozycje na liście klasyfikacyjnej, zamiast sędziów, których wiek lub inne kryteria realnie nie
predestynują ich do awansu na szczebel centralny lub do wyższej klasy w rozgrywkach
prowadzonych przez Pomorski ZPN, albo utrzymania (pozostawania) w danej klasie zaszeregowania.
6) Przed rozpoczęciem rundy wiosennej na wniosek Zarządu KS Pomorskiego ZPN może być
awansowany do każdej klasy rozgrywkowej sędzia po spełnieniu kryteriów egzaminu kondycyjnego
dla danej klasy.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Awans lub prolongata uprawnień sędziego następuje po spełnieniu wszystkich warunków zawartych
w niniejszych Zasadach.
2) Sędzia może być czasowo urlopowany. O zaliczeniu urlopowanego sędziego do określonej grupy
arbitrów oraz zakresie niezbędnych do zaliczenia egzaminów decyduje Zarząd KS Pomorskiego ZPN
po zakończeniu urlopu. W przypadku urlopu sędziego trwającego dłużej niż 6 miesięcy, sędzia może
mieć prolongowane uprawnienia w klasie, w której odbywa urlop, pod warunkiem zaliczenia
egzaminów teoretycznych i kondycyjnych, oraz szkolenia korespondencyjnego, objętych
obowiązującymi zasadami.
3) Urlopowanie sędziego, które nie obejmuje całej rundy rozgrywkowej nie zwalnia sędziego z
uczestnictwa we wszystkich formach szkolenia.
4) Sędziowie ukarani dyskwalifikacją przez Komisję Dyscyplinarną Pomorskiego ZPN nie są zwolnieni z
obowiązku uczestnictwa we wszelkich formach szkolenia i egzaminach organizowanych przez
Zarząd KS Pomorskiego ZPN.
5) Sędzia IV ligi, klasy Okręgowej i klasy A może być przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej w
trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, jeżeli:
a) naruszy normy etyczno-moralne lub sportowe w związku z pełnieniem funkcji sędziego (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) albo,
b) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN lub Pomorskiego ZPN albo,
c) łamie lub uchyla się od spełnienia wymogów ujętych w niniejszych zasadach albo,
d) nie uczestniczy aktywnie i czynnie w działalności organizacyjnej oraz szkoleniach
organizowanych przez KS,
e) Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego ZPN - na wniosek Komisji Licencyjnej Sędziów Pomorskiego
ZPN - zawiesi lub pozbawi sędziego licencji albo,
f) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie.
6) Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach wymagają każdorazowo formy aneksu do niniejszej
uchwały.
7) Prawo do interpretacji niniejszych „Zasad zaszeregowania…” przysługuje Zarządowi Pomorskiego
ZPN.
8) Niniejsze „Zasady zaszeregowania...” obowiązują w sezonie rozgrywkowym 2021/2022.
9) Niniejsze „Zasady zaszeregowania...” wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski

