Rybnik 1.02.2018r.
Program klasyfikacji sędziów próbnych KS Rybnik na 2018 rok.

Art. I Postanowienia ogólne
1.
Klasyfikacji podlegają wszyscy sędziowie próbni którzy ukończyli kurs sędziowski
2.
Sędziowie próbni powinni odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną.
3.
Powinni zaliczać pozytywnie egzamin kondycyjny.
4.
Uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych organizowanych przez KS
Rybnik.
5.
Jeśli jest działaczem, pracownikiem lub zawodnikiem klubu sportowego (sekcja piłki
nożnej) winien o tym powiadomić zarząd KS Rybnik
Art. II Egzamin praktyczny
1. Co najmniej jeden raz w roku, sędzia poddany zostanie egzaminowi praktycznemu
(obserwacja) w celach szkoleniowych, bez oceny.
2. w uzasadnionych przypadkach obserwator może wnioskować o bonus dla
obserwowanego sędziego w wysokości 5pkt.
Art. III Egzamin teoretyczny
1. W miesiącu marcu, maju, wrześniu, październiku egzamin korespondencyjny, 30
pytań, skala ocen: za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
2. W miesiącu kwietniu, egzamin teoretyczny na zebraniu plenarno-szkoleniowym, 30
pytań, skala ocen: za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
3. Pytania o niższej skali trudności po konsultacji z referentem ds. szkolenia.
4. Jedno szkolenie na meczu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządem KS
Rybnik.
Art. IV Sprawdzian kondycyjny
1.
Obowiązkowo raz w roku w terminie wiosennym ustanowionym przez KS Rybnik
poddać się egzaminowi kondycyjnemu
2.
Test kondycyjny składa się z dwóch testów
Test 1 : Sprinty - mierzą zdolność sędziego do wykonania powtarzalnych sprintów na
dystansie 40 metrów.
6 x 40m sędziowie
6,20 sek na bieg
6 x 40m sędzi
6,60 sek na bieg
Jeżeli sędzia nie zaliczy jednego 6 z biegów, otrzymuje jedną dodatkową próbę na
zaliczenie.
Test 2: Interwałowy - sędzia musi ukończyć 40 biegów x 75m oraz 25m chodu
Dystans taki odpowiada odległości 4000 metrów.
czasy max 15s/75m biegu i 22s/25m dla sędziów
max 17s/75m biegu i 24s/25m dla sędzi
3.
Za zaliczenie testu kondycyjnego uczestnik otrzymuje 5 pkt.
Art. V Dyscyplina
1. Za wszelkie uchybienia dyscyplinarne popełnione przez sędziego będą stosowane
kary w postaci wstrzymania w obsadzie, wymierzane przez KS Rybnik

2. Aby uniknąć podwójnego karania, wszelkie przewinienia nie będą skutkowały
ujemnymi punktami w klasyfikacji generalnej.
Art. VI Postanowienia końcowe
1. Zwycięzca klasyfikacji końcowej za 2018 rok otrzyma statuetkę ufundowaną przez
KS Rybnik.
2. Jeśli sędziowie próbni spełnią wymagania KS Rybnik zostaną przemianowani na
sędziego rzeczywistego.
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