Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
Zasady awansu i spadku sędziów Wojewódzkiej Kady Asystentów
Kolegium Sędziów WZPN* sezon 2021/2022
___________________________________________________________________________
(* skrót WZPN wszędzie w tekście jest rozumiany jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, a skrót KS oznacza
Kolegium Sędziów)

I.

Postanowienia ogólne
§1

1. Niniejsze zasady określają tryb przyznawania awansów i ustalania spadków Wojewódzkiej
Kadry Asystentów KS WZPN. Użyte w niniejszych zasadach określenie sędzia „Wojewódzkiej
Kadry Asystentów”, oznacza sędziego uprawnionego do sędziowania, jako sędzia asystent nr
1 zawodów IV i V ligi w sezonie 2021/2022, którego organem prowadzącym jest Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej. Na zawody Centralnej Ligi Juniorów i III ligi w sezonie 2021/2022 wraz
z arbitrem KS WZPN może być wyznaczany wyróżniający się asystent WKA.
2. Ilekroć mowa w niniejszych Zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć
cykl rozgrywkowy jesień – wiosna.

II.

Wymagania ogólne
§2

1. Sędzia Wojewódzkiej Kadry Asystentów musi spełniać następujące wymogi:
1) posiadać minimum średnie wykształcenie;
2) odznaczać się odpowiednią sprawnością fizyczną;
3) działać aktywnie w macierzystej i wojewódzkiej organizacji sędziowskiej –
szczególnie w zakresie szkolenia;
4) uczestniczyć

w

szkoleniach

stacjonarnych

i

korespondencyjnych,

a także obozach/warsztatach szkoleniowo – unifikacyjnych;
5) opłacać wszystkie należne składki w terminie i wysokości określonej
Regulaminem;
6) spełniać wymagania i uzyskać licencję sędziowską na dany sezon rozgrywkowy;
7) odznaczać się nienaganną postawą etyczną;
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8) wykazywać się właściwą dyspozycyjnością do prowadzenia zawodów;
9) nie może być zawodnikiem klubu posiadającego drużynę biorącą udział w
rozgrywkach III, IV i V ligi;
10) nie może prowadzić zawodów, jako sędzia „główny” na szczeblu III, IV oraz V ligi.

§3

1. W uzasadnionych sytuacjach Zarząd KS WZPN ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego
Wojewódzkiej Kadry Asystentów w trakcie sezonu rozgrywkowego w przypadkach, gdy sędzia
asystent:
1) nie spełnia wymogów ujętych w niniejszych zasadach;
2) naruszy normy etyczno-moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym
również, gdy postawione mu zostaną przez prokuraturę zarzuty związane z
korupcją w sporcie bądź zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd
powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie);
3) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN i WZPN;
4) prowadzi zawody na niezadawalającym poziomie;
5) nie opłaca należnych składek w terminie i wysokości określonej Regulaminem;
6) w każdym innym uzasadnionym przypadku – decyzję podejmie Prezydium KS
WZPN.

III.

Wiek, liczba sędziów oraz prowadzenie zawodów

§5

1. Ustala się granicę wieku na sezon rozgrywkowy 2021/2022:
1) sędzia Wojewódzkiej Kadry Asystentów - 45 lat, rocznik 1977 i młodsi
2. Wojewódzka Kadra Asystentów będzie liczyła nie mniej niż 20 sędziów asystentów.
3. W przypadku organizowania przez KS PZPN naboru PL-CORE Assistant 2021/2022 kandydata
spełniającego wymogi „centralne” wskaże Zarząd KS WZPN.
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IV.

Egzaminy praktyczne – obserwacje

§6

1. Na zawodach, w których odbywa się obserwacja stadionowa lub telewizyjna sędziowie
Wojewódzkiej Kadry Asystentów, delegowani na te zawody poddawani są egzaminom
praktycznym (obserwacjom). Głównym celem prowadzenia obserwacji są względy
szkoleniowe i selekcyjne, a także potencjał umiejętności sędziowskich. Wszystkie te elementy
będą stanowiły ważną przesłankę do podejmowania decyzji obsadowych.
2. Oceny wystawiane przez obserwatorów stadionowych lub telewizyjnych na zawodach o
których mowa w § 6 pkt. 1, zaliczane będą do średniej ocen sędziego Wojewódzkiej Kadry
Asystentów z egzaminów praktycznych.
3. Decyzja o liczbie prowadzonych zawodów przez sędziego, nie może być przedmiotem
odwołania i nie podlega uzasadnieniu ze strony Zarządu KS WZPN.
4. Sędzia WKA może złożyć zdanie odrębne od oceny wynikającej z obserwacji. Zdanie odrębne
musi zostać złożone do KS WZPN wg wypracowanych przez KS zasad (mailowo do
Sekretariatu KS WZPN ks.biuro@wielkopolskizpn.pl oraz równolegle do Przewodniczącego
Komisji Szkoleniowej piotr.przybylowski@wielkopolskizpn.pl w terminie 7 dni od daty
otrzymania obserwacji przez sędziego). Zdanie odrębne rozpatruje Zarząd KS WZPN. Do
zgłoszenia zastrzeżeń wskazane jest załączenie zapisu TV z zawodów (cały mecz lub klip).
Wyniki analizy zgłoszonych zastrzeżeń będą podstawą do ewentualnej zmiany oceny
końcowej.

V.

Egzaminy teoretyczne i kondycyjne

§7

1.

Egzamin teoretyczny ma charakter konkursowy, natomiast kondycyjny – zaliczeniowy.
Obecność sędziów na wszystkich kursach szkoleniowych i egzaminach jest obowiązkowa.
Komisję Egzaminacyjną dla przeprowadzenia egzaminów powołuje Prezydium KS WZPN.

§8
1. Egzamin teoretyczny
1) egzamin teoretyczny składa się z testu zawierającego 30 pytań,
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2) punktacja za egzamin teoretyczny przedstawia się następująco:

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Ocena

30,0

5,00

26,5

4,65

29,5

4,95

26,0

4,60

29,0

4,90

25,5

4,55

28,5

4,85

25,0

4,50

28,0

4,80

24,5

4,45

27,5

4,75

24,0

4,40

27,0

4,70

< 24

brak zaliczenia

2. Egzamin kondycyjny
Egzamin kondycyjny przeprowadzany jest zgodnie z wytycznymi KS PZPN 75/25 metrów 15/20 sek. Możliwe jest również przeprowadzenie testu CODA.

3. Dodatkowe egzaminy.
„Mijanki” na boisku.

§9

1. Usprawiedliwiona nieobecność lub negatywny wynik z któregokolwiek egzaminu powoduje
wstrzymanie sędziego Wojewódzkiej Kadry Asystentów w obsadzie do czasu uzyskania
pozytywnego wyniku.
2. Nieusprawiedliwiona

nieobecność

na

egzaminach

lub

dwukrotne

nie

zaliczenie

któregokolwiek egzaminu, powoduje utratę uprawnień do prowadzenia zawodów, jako
sędzia Wojewódzkiej Kadry Asystentów.
3. W uzasadnionych przypadkach (wypadek losowy, choroba, kontuzja sędziego) Zarząd KS
WZPN ma prawo zwolnić sędziego Wojewódzkiej Kadry Asystentów od uczestnictwa
w egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędziego od zdawania egzaminów przed Komisją
Egzaminacyjną w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS WZPN.
4. Jeżeli sędzia Wojewódzkiej Kadry Asystentów, nie zaliczy jednego z egzaminów lub dozna
kontuzji podczas egzaminu kondycyjnego nie pozwalającej na jego zaliczenie, może
przystąpić do egzaminu poprawkowego jedynie w terminach ustalonych przez Zarząd KS
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WZPN. W przypadku nie zaliczenia egzaminu w terminie dodatkowym sędzia asystent
zostanie usunięty z Wojewódzkiej Kadry Asystentów.
5. Sędziowie zdający poprawkowy egzamin teoretyczny i/lub kondycyjny, po jego zaliczeniu
otrzymują ocenę 3,50 pkt. za każdy z niezaliczonych egzaminów w pierwszym terminie.
6. Sędziowie asystenci przystępujący do egzaminu poprawkowego lub sędziowie asystenci,
którzy nie uczestniczyli w egzaminie w pierwszym terminie, wpłacają kwotę 25 zł na rzecz
KFD. Stanowi to warunek dopuszczenia do egzaminów.
7.

Sędzie szczebla centralnego wchodzące w skład WKA są zwolnione z egzaminów
wojewódzkich (po zaliczeniu egzaminów KS PZPN).

VI.

Awanse i spadki
§ 10

1. Po zakończeniu rundy jesiennej/sezonu rozgrywkowego sporządza się ostateczną listę
rankingową sędziów Wojewódzkiej Kadry Asystentów według sumy ocen:
a. średniej ocen z egzaminów praktycznych pomnożonej przez współczynnik 10 (do 3
miejsca po przecinku);
b. średniej ocen z egzaminów teoretycznych pomnożonej przez współczynnik 0,4;
c. udział w obozach szkoleniowych pomnożonej przez współczynnik 3;
d. średniej ocen szkoleń mailingowych pomnożonych przez współczynnik 0,2.
2. W przypadku identycznego wyniku na liście rankingowej o końcowej kolejności decyduje:
a. wyższa średnia z egzaminu praktycznego (obserwacji);
b. wyższa średnia z egzaminu teoretycznego;
c. wiek sędziego wg. zasady, że sędzia młodszy jest wyżej w rankingu.

3. Co najmniej ostatni sędzia na liście rankingowej sędziów Wojewódzkiej Kady Asystentów, nie
otrzyma prolongaty na sezon 2022/2023. Ostateczną decyzję podejmie Zarząd KS WZPN.

VII.

Urlopy
§ 11

1. Sędzia asystent Wojewódzkiej Kadry Asystentów ma prawo do urlopowania od prowadzenia
zawodów maksymalnie na okres 3 miesięcy. Urlopu udziela Prezydium KS WZPN na pisemny
wniosek zainteresowanego złożony na minimum 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia.
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2. W momencie ukazania się obsady sędziów prośby o udzielanie urlopów nie będą
uwzględniane. W uzasadnionych przypadkach decyzje podejmie Prezydium KS WZPN.

VIII.

Postanowienie końcowe
§ 12

1.

Całość spraw związanych z funkcjonowaniem i działaniem sędziów i przedmiotowych zasad
Wojewódzkiej Kadry Asystentów koordynuje Zarząd KS WZPN.

2.

Do interpretacji niniejszych „Zasad ...” upoważniony jest Zarząd Kolegium Sędziów WZPN

3.

„Zasady (…)” wchodzą w życie od dnia 14 lipca 2021 r. i obowiązują do 30 czerwca 2022 r.

Poznań 19.07.2021

Przewodniczący Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN
Remigiusz Lewandowski
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