
          Rybnik  lipiec 2016 roku 
 REGULAMIN  KLASYFIKACJI  SĘDZIÓW   

KOLEGIUM SĘDZIÓW Śl.Z.P.N. PODOKRĘG RYBNIK 
 

  Art. I  Postanowienia  ogólne 
 1. Klasyfikacji podlegają wszyscy sędziowie będący w stanie szkolenia w Kolegium Sędziów 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Rybnik. 
 

2. Każdy sędzia szczebla Podokręgu winien spełnić następujące wymagania: 
 

2.1. posiadać sprawność fizyczną i sportową sylwetkę 
2.2. zaliczyć pozytywnie egzamin kondycyjny oraz coroczny egzamin z Przepisów gry 
2.3. odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną 
2.4. działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej, szczególnie w zakresie 

szkolenia i uczestnictwa w Zebraniach Plenarno-Szkoleniowych 
2.5. osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach 
2.6.   mieć na bieżąco opłacone składki KFD i KFP wg obowiązujących zasad 
2.7.   nie powinien być pracownikiem ani działaczem społecznym klubu sportowego 

posiadającego sekcję piłki nożnej. O fakcie podjęcia pracy lub działalności społecznej w 
klubie sędzia zobowiązany jest powiadomić Zarząd KS w ciągu siedmiu dni. Zarząd KS 
w porozumieniu z Prezydium Zarządu Podokręgu Rybnik podejmie niezwłocznie 
decyzję o jego dalszym statusie w organizacji sędziowskiej.  

 
3. Regulamin ustala następujące kryteria: 

 
3.1. Na sędziego na zawodach seniorów może być powołany sędzia rzeczywisty, który nie 

ukończył 55 lat oraz posiada odpowiednią licencję. 
3.2. Sędzią w zawodach drużyn młodzieżowych oraz sędzią asystentem w zawodach seniorów, 

może być sędzia rzeczywisty i próbny, który zaliczył pozytywnie coroczny egzamin 
teoretyczny z Przepisów gry oraz egzamin kondycyjny 

3.3. Sędzią próbnym może zostać uczestnik kursu sędziowskiego, który zda egzamin     
      z przepisów oraz zaliczy pozytywnie egzamin kondycyjny 

3.4. Sędzią rzeczywistym może zostać sędzia próbny, który spełnia warunki do przemianowania 
określone przez KS PZPN. 

3.5. Byli sędziowie szczebla centralnego i III Ligi oraz członkowie Zarządu KS Podokręgu – 
mogą, po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i kondycyjnego zostać powołani, jako 
sędziowie na zawody seniorów bez względu na wiek. 

 
4. Funkcjonowanie Kadry Młodzieżowej Podokręgu określa odrębny Regulamin. 
5. Sędziowie prowadzący zawody jako sędziowie główni zobowiązani są najpóźniej do 

poniedziałku do 23.59 wprowadzić sprawozdanie w systemie EXTRANET. (kolejki w 
tygodniu do dnia następnego do 23.59). Nie przestrzeganie terminowości wiąże się z 
odsunięciem z obsady. 

  Art. II.  Licencje sędziów oraz awanse i spadki. 
 1. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego Zarząd KS sporządzi, na podstawie osiągniętych 

wyników ze szkolenia oraz dyscypliny, klasyfikację sędziów Podokręgu Rybnik. Klasyfikacja 
stanowi podstawę dla Zarządu KS Podokręgu Rybnik do przygotowania list do przyznania 



odpowiednich licencji sędziom prowadzącym zawody na szczeblu Podokręgu. Licencje nadaje 
Komisja Licencyjna.    
 

2. Klasyfikacja sędziów ustalana jest, jako suma następujących ocen składowych:  ocena z egzaminu teoretycznego w skali 0-5 pkt.,   ocena z egzaminu kondycyjnego w skali 0-5 pkt.,   ocena za dyscyplinę - max 5pkt, 
W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje:  wyższa ocena z egzaminu teoretycznego,  wyższa ocena z egzaminu kondycyjnego,  lepsza ocena za dyscyplinę 

     
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS może przesunąć do klasy niższej sędziów, którzy 

nie zaliczą egzaminów teoretycznych i kondycyjnych w ramach rywalizacji na różnym 
szczeblu lub szkoleń sprawdzających oraz prowadzących zawody na poziomie 
niezadowalającym. 
 

4. Prawo udziału w egzaminie na szczebel okręgu uzyskają sędziowie, którzy:   w poprzednim sezonie prowadzili zawody IV ligi lub wyższej i z powodów 
regulaminowych Śl.Z.P.N. będą musieć się poddać ponownemu egzaminowi  zwycięzca rywalizacji Kadry Młodzieżowej Podokręgu, uzyskuje prawo do 
rywalizowania o awans do Kadry Śl.Z.P.N (ilość kolejnych osób wg limitu ŚlZPN ).  nie podlegają postanowieniom art. II pkt. 9, 10, oraz art. IV pkt. 5.4 

4.1. Pozostałe miejsca na egzamin szczebla okręgu zostaną wyłonione na podstawie odrębnego 
regulaminu lub decyzją Zarządu KS Rybnik. 

4.2. Sędzia, który uzyska prawo do udziału w egzaminie na szczebel okręgu, może zrezygnować z 
tego prawa na podstawie pisemnego oświadczenia. 
 

5. Prawo do przyznania licencji klasy A uzyskują sędziowie rzeczywiści, którzy:  zajęli najlepsze miejsca w klasyfikacji sędziów KS Rybnik, oprócz sędziów mających 
licencje do prowadzenia zawodów na wyższym szczeblu ( ilość sędziów ustala Zarząd KS 
Rybnik wg potrzeb)  prowadzili, jako sędziowie główni zawody szczebla centralnego i III ligi oraz zaliczyli 
egzamin teoretyczny i kondycyjny, bez względu na wiek   posiadali licencję do prowadzenia klasy okręgowej w zakończonym sezonie a nie uzyskali 
takich uprawnień na sezon następny  członkowie Zarządu KS, po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i kondycyjnego, bez 
względu na wiek  nie podlegają postanowieniom art. II pkt. 9 ,10, 

 
6. Prawo do przyznania licencji klasy B i C uzyskują pozostali sędziowie rzeczywiści, którzy 

zajęli kolejne miejsca w klasyfikacji sędziów KS Rybnik i spełniają wymagania art. I pkt 3.1. 
 

7. Sędziowie rzeczywiści oraz ci sędziowie rzeczywiści, którzy wrócili do czynnego szkolenia 
się po przerwie dłuższej niż czas 1 rundy rozgrywek  uzyskują prawo do przyznania 
uprawnień sędziego asystenta oraz prowadzenia pozostałych zawodów. 

 8. Sędzia, który z egzaminu praktycznego uzyskał ocenę niższą niż 7,0 traci prawo do udziału w 
egzaminie na szczebel okręgu w danym sezonie. 

 
9. Sędzia, który w ciągu sezonu rozgrywkowego otrzymał karę dyscyplinarną wyższą od nagany 

lub karę wstrzymania w obsadzie powyżej 1 m-ca – nie może uzyskać licencji wyższej klasy 
rozgrywkowej.  

 



10. Sędzia, który urlopował się na dłużej niż 3 miesiące w trakcie rozgrywek – nie może uzyskać 
licencji wyższej klasy rozgrywkowej. 
 
 Art. III.   Egzaminy Praktyczne. 

 
1.    Na zawodach sędziowie są poddawani egzaminom praktycznym (obserwacjom). Oceny 

wystawiane są w skali od 6.0 do 10.0 pkt. stopniowanie co 0,10 pkt. 
2. Jeśli sędzia uzyskał z egzaminu praktycznego ocenę niższą niż 7.5 to, traci prawo do 

prowadzenia zawodów na szczeblu na które posiada uprawnienia, po czym zostanie poddany 
na najbliższych wyznaczonych mu zawodach w swojej klasie rozgrywkowej obserwacji 
komisyjnej. Jeżeli wynikiem tej obserwacji będzie ocena niższa niż 8.0, to sędzia zostanie 
delegowany tylko do prowadzenia zawodów drużyn młodzieżowych do zakończenia sezonu. 

3. Sędziowie uzyskujący ocenę niższą od 7,00 z egzaminu praktycznego pozostają do dyspozycji 
Zarządu KS. 

 Art. IV. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne. 
 1. Udział w egzaminach teoretycznych i kondycyjnych jest obowiązkowy.  

 2. W trakcie sezonu sędziowie muszą się  poddać jednemu egzaminowi teoretycznemu i jednemu 
kondycyjnemu, w trakcie rundy wiosennej. ( celem ustalenia klasyfikacji) 
 

3. Egzamin teoretyczny dla wszystkich sędziów KS Rybnik odbywać się będzie w miesiącu 
kwietniu każdego roku. Sędzia nie uczestniczący w tym egzaminie lub nie zaliczający go nie 
ma prawa do uzyskania licencji klasy A oraz zobowiązany jest do jego zaliczenia do końca 
sezonu rozgrywkowego. Nie poddanie się egzaminowi lub jego nie zaliczenie powoduje 
wstrzymanie w obsadzie do czasu jego zaliczenia. 

 4. Uczestnicy egzaminu kondycyjnego muszą posiadać przy sobie aktualną kartę zdrowia. 
Nie uczestniczenie przez sędziego w egzaminie kondycyjnym lub jego nie zaliczenie do końca 
sezonu rozgrywkowego powoduje wstrzymanie w obsadzie sędziego do czasu zaliczenia 
egzaminu. 

 
5. Egzamin kondycyjny przeprowadzony jest według zasad obowiązującego Testu 

Interwałowego: 
5.1. Limity wymagane do zaliczenia według załącznika nr 1 
5.2. Sędzia, który nie uzyskał na egzaminie kondycyjnym według załącznika nr 1 z 

obowiązującego testu Interwałowego 10-ciu okrążeń, nie może uzyskać prawa do udziału w 
egzaminie na szczebel okręgu. 

5.3 Sędziowie po 55 roku życia prowadzący zawody młodzieżowe lub asystenci muszą poddać się 
egzaminowi kondycyjnemu tj.(zaliczyć min test Coopera – 12 minut - 2000 m) 

 
6. Egzamin teoretyczny składa się z testu zawierającego 30 pytań. Czas trwania egzaminu - 30 

minut. Obowiązuje następująca skala ocen : 
 

Ilość punktów – ocena 
 

30 5,00 27 4,49 24 3,98 21 3,47 
29 4,83 26 4,32 23 3,81 20 3,30 

19 3,14 
28 4,66 25 4,15 22 3,64 18 3,00 



 6.1. Zasady punktacji z egzaminu teoretycznego: 
- odpowiedź pełna – 1,00 pkt, 
- odpowiedź niepełna lub błędna – 0,00 pkt, 

6.2. Sędzia, który otrzyma mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania, czyli odpowie na 
mniej niż 18,0 pkt, nie zalicza egzaminu i będzie wstrzymany w obsadzie na zawody do czasu 
zaliczenia egzaminu poprawkowego. 

6.3. W przypadku zaliczania egzaminu w terminie dodatkowym na skutek nie zaliczenia w terminie 
kwietniowym sędzia pomimo zaliczenia go otrzyma ocenę 3,00 bez względu na ilość 
poprawnych odpowiedzi. 
 Art. V.  Egzamin sprawdzający. 

 W trakcie sezonu Komisja Szkoleniowa KS Rybnik ma prawo przeprowadzać  egzaminy 
teoretyczne dla wszystkich sędziów. O formie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego 
sędziowie muszą być powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Egzamin ten będzie 
liczony do ogólnej klasyfikacji sędziów. 

 Art.VI.  Zebrania Plenarno – Szkoleniowe. 
 Obecność na zebraniach plenarnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności, należy 

uczestniczyć w zebraniu w innym podokręgu. Nieobecność spowodowana delegowaniem na 
zawody przez KS traktowana jest, jako obecność na zebraniu. Nieobecność na zebraniu 
plenarno- szkoleniowym: 
- usprawiedliwiona:  – 0,2 pkt z dyscypliny 
- nieusprawiedliwiona na zebraniu powoduje odsunięcie od prowadzenia zawodów na czas - 2 
kolejek ( 1,0 pkt z dyscypliny). 

 Art. VII. Dyscyplina. 
  

 Zarząd KS Rybnik ma prawo do wstrzymywania w obsadzie za wszelkie uchybienia 
dyscyplinarne popełnione przez sędziów lub wnioskować do Wydziału Dyscypliny Podokręgu 
Rybnik o nałożenie kary wynikającej z Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
W przypadku uchybień dyscyplinarnych od maksymalnej ilości punktów tj. 5.0 odejmuje się:  0,2 pkt za zgłoszenie wolnego w obsadzie na krócej niż tydzień  0,5 pkt. za każdą 1 kolejkę odsunięcia od prowadzenia zawodów  0,5 pkt. za każde upomnienie  1,0 pkt. za każdą naganę  1,0 pkt. za każdą karę finansową  1,0 pkt. za każdy miesiąc dyskwalifikacji 

    Odsunięcie od prowadzenia zawodów następuje:   za uchybienia w wypisywaniu sprawozdania - 1 kolejka   a nieterminowe dostarczenie sprawozdania i brak sprawozdania w systemie  
   EXTRANET, - 2 kolejki   niewysłanie SMS-a z wynikiem - 1 kolejka   nieusprawiedliwiona odmowa prowadzenia zawodów - 2 kolejki   samowolne prowadzenie zawodów  - 4 kolejki   nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach – 4 kolejki   za zaległości finansowe  - do czasu uregulowania 
Wszystkie usprawiedliwienia muszą być pisemne z potwierdzeniem przyczyny i dostarczone  
(osobiście, pocztą, elektronicznie) do siedmiu dni po zaistniałym zdarzeniu. Po tym terminie lub  
bez potwierdzenia -  usprawiedliwienie nie jest skuteczne. 
Zarząd KS pozostawia sobie prawo do ustalenia terminu wykonania wstrzymania w obsadzie.  



 Art. VIII. Postanowienia końcowe. 
 1. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów mogą być częściej 

uwzględniani w obsadzie zawodów, natomiast prezentujący słabszy poziom rzadziej. Ilość 
i klasa otrzymywanych zawodów do prowadzenia przez sędziego nie podlega roszczeniom 
przez sędziego. 

2. Sędzia nie biorący udziału w egzaminie kondycyjnym lub teoretycznym oraz zebraniu 
plenarno – szkoleniowym – z usprawiedliwionych poważnych powodów (np. poważna 
kontuzja, choroba wymagająca leczenia szpitalnego) – zostaje odsunięty od prowadzenia 
zawodów w klasie rozgrywkowej, do której ma licencję aż do chwili zaliczenia egzaminu. 
Sędzia może uzyskać prawo do ubiegania się o licencję na następny sezon. 

3. Klasyfikacja sędziów będzie każdorazowo zakończona w dniu 30 czerwca br. Wszystkie 
zdarzenia dyscyplinarne po tym dniu będą zaliczane do klasyfikacji następnego sezonu. 

4.  Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest Zarząd Kolegium Sędziów 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Rybnik. 

5.  Każde zmiany w regulaminie zostaną ujęte w kolejnym aneksie i zatwierdzone przez  
Zarząd KS w Rybniku. 

6.  Niniejsze regulamin został przyjęty przez Zarządu KS w Rybniku i zatwierdzony przez 
Zarząd Podokręgu w Rybniku w dniu 1.07.2016 r. 

 


