Regulamin działania Zespołu Obserwatorów
Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN
I. POWOŁANIE
1. Obserwatorów Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek
Szefa Szkolenia KS proponuje Prezydium Kolegium. Obserwator staje się członkiem zespołu
Obserwatorów po zatwierdzeniu przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Zespołem kieruje zastępca Szefa Szkolenia ds. Obserwatorów KS Wielkopolskiego ZPN
3. Obserwator otrzymuje nominację na sezon rozgrywkowy (okres 1-go roku).
4. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów oraz nadawania
uprawnień obserwatorów mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu.

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OBSERWATORA
Obowiązki obserwatora są określone przez Wytyczne dla Obserwatorów Polskiego Związku
Piłki Nożnej.

III. ZASADY POWOŁYWANIA OBSERWATORÓW
1.

Obserwatorem może być każdy członek Prezydium KS Wielkopolskiego ZPN oraz członek
KS Wielkopolskiego ZPN, który:
a. był sędzią piłkarskim czynnym co najmniej 10 lat i sędziował minimum 300 meczów
piłkarskich;
b. ukończył kurs dla kandydatów na obserwatora;
c. nie przekroczył wieku 65 roku życia;
d. nie jest działaczem klubowym;
e. nie jest rodzinnie związany z czynnym sędzią (w danej klasie rozgrywkowej)
– pokrewieństwem I stopnia;
f. zaliczył pozytywnie sprawdzian ze znajomości aktualnego wydania Przepisów Gry
i Wytycznych PZPN dla Obserwatorów;
g. przedstawił zaświadczenie o niekaralności (KRK);
h. dokonał wpłaty obowiązkowych składek na KFP oraz KFD i nie ma tutaj zaległości.

2. Wymaga się aby obserwator:
a. odznaczał się nienaganną postawą etyczno-moralną;
b. posiadał niezbędne predyspozycje (doświadczenie, rzetelność, obiektywizm,
znajomość przepisów),
c. brał czynny udział w szkoleniach i zgrupowaniach szkoleniowych organizowanych
przez KS Wielkopolskiego ZPN.

IV. ODWOŁANIE OBSERWATORA
1. Obserwator może być odwołany przez Prezydium Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN,
jeżeli:
a. narusza normy etyczno-moralne;
b. nie wysyła SMS ze wstępną oceną dla sędziego w terminie dwóch godzin
po zakończonych zawodach na nr telefonu 691 957 949;
c. nierzetelnie i nieterminowo wypełnia arkusze obserwatora:
i. dla
zawodów
obserwowanych
w
weekend
(piątek-niedziela)
termin nadesłania arkusza mija o godzinie 23:59 w środę;
ii. dla zawodów obserwowanych w ciągu tygodnia (poniedziałek-czwartek)
termin nadesłania arkusza mija po 72 godz. od zakończenia zawodów;
iii. arkusze
należy
dostarczyć
elektronicznie
na
adres
e-mail
ks.obserwacje@wielkopolskizpn.pl – jeden adres dla wszystkich klas
rozgrywkowych;
iv. Nieterminowe wypełnienie arkusza skutkuje wycofaniem obserwatora
z najbliższej kolejki ligowej;
d. uchyla się od brania udziału w szkoleniach i zgrupowaniach szkoleniowych;
e. ocenia pracę sędziów na boiskach nieobiektywnie, nieadekwatnie do ich umiejętności
poprzez zawyżanie bądź zaniżanie ocen ogólnych sędziów;
f. nie poddaje się okresowym sprawdzianom ze znajomości przepisów lub ich nie zdaje;
g. nie uiścił obowiązkowych składek w danym roku kalendarzowym;
h. po złożeniu rezygnacji;
i. po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne.

V. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej obserwatorzy poddawani są
w KS Wielkopolskiego ZPN szkoleniu oraz egzaminowi teoretycznemu, który ma charakter
zaliczeniowy. Honoruje się udział w szkoleniu i zaliczenie egzaminu organizowanego
przez KS PZPN.
2. Zakres szkolenia, egzaminu i jego formę określa każdorazowo Prezydium
KS Wielkopolskiego ZPN. Zaliczenie egzaminu jest warunkiem koniecznym do nadania
uprawnień obserwatora. Minimum zaliczeniowe z testu teoretycznego wynosi
80% prawidłowych odpowiedzi.
3. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić obserwatora z udziału w szkoleniu
oraz zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak obserwatora
od złożenia egzaminu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Prezydium KS
Wielkopolskiego ZPN.
4. Obserwator, który nie zaliczył testu teoretycznego w pierwszym terminie, ma prawo
zdawać go ponownie w drugim terminie wyznaczonym przez Prezydium
KS Wielkopolskiego ZPN.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Liczba otrzymanych nominacji na zawody do pełnienia roli obserwatora nie podlega
roszczeniom ze strony obserwatora.

2. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga Prezydium Kolegium Sędziów
Wielkopolskiego ZPN.
3. Obserwatora na zawody deleguje Referent ds. Obsady Obserwatorów.
4. Niniejsze zasady obowiązują od chwili zatwierdzenia przez Zarząd Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej aż do odwołania.
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