UCHWAŁA
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej nr 179/Z/2013 z dnia28.10.2013r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu sędziów piłki w hali KS Pomorskiego ZPN”
działając na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, przyjmuje się
Regulamin sędziów piłki w hali KS Pomorskiego ZPN w następującym brzmieniu:

Regulaminu powołania sędziów na hali
oraz wyłaniania kandydatów na szczebel centralny
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad prowadzenia zawodów w ligach
2.
3.

4.
5.

6.

środowiskowych w hali przez sędziów KS Pomorskiego ZPN oraz wyłaniania kandydatów na
szczebel centralny.
Niniejszy „Regulamin...” dotyczy sędziów rzeczywistych zrzeszonych w KS Pomorskiego ZPN
uprawnionych do prowadzenia rozgrywek w hali.
Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ligach środowiskowych mogą być wyznaczani jedynie
sędziowie spełniający następujące wymagania:
o jest sędzią rzeczywistym,
o posiada wymaganą egzaminami sprawność fizyczną,
o odznacza się nienaganną postawą etyczno – moralną,
o wykazuje właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów,
o osiąga pozytywne oceny obserwatorów z prowadzonych zawodów.
Uprawnienia do prowadzenia zawodów nadawane są sędziemu na podstawie zaliczonych egzaminów
organizowanych przez KS Pomorskiego ZPN.
Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS ma prawo odebrać w trakcie sezonu uprawnienia do
prowadzenia zawodów w ligach środowiskowych w hali.

II. ILOŚĆ SĘDZIÓW
1. Ilość sędziów środowiskowych jest nieograniczona.
2. Kandydaci na szczebel centralny są wyłaniani przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej KS
Pomorskiego ZPN i zatwierdzani przez Zarząd Pomorskiego ZPN po akceptacji kandydatur przez
Zarząd KS Pomorskiego ZPN.

III. EGZAMINY PRAKTYCZNE
1. Kandydaci na szczebel centralny poddawani są egzaminom praktycznym (obserwacjom) na zawodach lig
środowiskowych w hali. Oceny wystawiane są w skali od 5,0 do 10,00, ze stopniowaniem co 0,1 zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi rozgrywek w hali.
2. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów mogą być częściej uwzględniani w
obsadzie zawodów. Liczba prowadzonych zawodów nie podlega roszczeniom ze strony sędziego.
3. Sędzia może być poddany ocenie praktycznej z przeprowadzanych zawodów, a do listy klasyfikacyjnej
będą brane pod uwagę wszystkie oceny uzyskane przez sędziów na podstawie raportów obserwatorów.
4. W przypadku otrzymania przez sędziego noty 7,4 lub niższej z egzaminu praktycznego, sędzia nie będzie
brany pod uwagę jako kandydat na szczebel centralny. Nie będzie również brany pod uwagę przy
obsadzie zawodów przez okres co najmniej dwóch tygodni.

IV. EGZAMINY TEORETYCZNE l KONDYCYJNE
1.

W każdym sezonie rozgrywkowym Komisja Futsalu i Piłki Plażowej KS Pomorskiego ZPN organizuje
szkolenie oraz egzaminy ze znajomości „Przepisów Gry w Futsal”.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Udział w egzaminach oraz sprawdzianach organizowanych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej KS
Pomorskiego ZPN jest obowiązkowy.
Niezaliczenie egzaminu powoduje wstrzymanie sędziego w obsadzie na zawody do czasu zaliczenia
egzaminu. Wyjątkiem może być jedynie możliwość prowadzenia zawodów grup młodzieżowych (do 15
roku życia) w razie zaistnienia takiej potrzeby i po akceptacji Komisji Sędziowskiej Futsalu i Piłki
Plażowej Pomorskiego ZPN.
Usprawiedliwiona nieobecność sędziego w I terminie egzaminów powoduje wstrzymanie sędziego w
obsadzie na zawody do czasu ich zaliczenia. Poprzez usprawiedliwioną nieobecność rozumie się pismo z
uzasadnieniem nieobecności przedstawione najpóźniej w dniu egzaminów i zaakceptowane przez
Komisję Sędziowską Futsalu i Piłki Plażowej KS PomZPN. Usprawiedliwiona nieobecność sędziego w
II terminie egzaminów traktowana będzie jako niezaliczenie egzaminów.
Nieusprawiedliwiona nieobecność w I terminie egzaminów powoduje niezaliczenie egzaminów
i wstrzymanie sędziego w obsadzie na zawody, a nieusprawiedliwiona nieobecność w kolejnym
terminie egzaminów powoduje automatyczne odsunięcie od prowadzenia zawodów piłki w hali
do końca danego sezonu rozgrywek.
Dla sędziów środowiskowych egzaminy mają charakter zaliczeniowy.
Sprawdzian kondycyjny składa się z trzech testów wg limitów podanych w tabeli (biegi jak w
wytycznych FIFA):
Mężczyźni
Bieg na 1 km 4 min 10s
Bieg
11s
Szybkościowy
Bieg
21,5 s
zwinnościowy

4 min 20s

Osoby powyżej
50 roku życia
4min 20s

12s

12s

22,5 s

22,5s

Kobiety

TEST SZYBKOŚCIOWY

4 x 10 metrów

TEST ZWINNOŚCIOWY
Start/meta

10 metrów

10 metrów
bieg przodem
bieg tyłem
bieg bokiem
bieg bokiem

10 metrów

8.

W sytuacjach wyjątkowych – warunki pogodowe, stan bieżni, itp. – Komisja Egzaminacyjna
- za zgodą Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Futsalu i Piłki Plażowej PomZPN - może
zmienić zakres egzaminu kondycyjnego.
9. Egzamin teoretyczny składa się z testu zawierającego 30 pytań – skala ocen:
Tabela ocen teoretycznych.
PUNKTY
30,0

ocena
5,00

PUNKTY
23,5

ocena
4,35

29,5
29,0

4,95
4,90

23,0
22,5

4,30
4,25

28,5
28,0

4,85
4,80

22,0
21,5

4,20
4,15

27,5
27,0

4,75
4,70

21,0

4,10

26,5
26,0

4,65
4,60

25,5
25,0

4,55
4,50

24,5
24,0

4,45
4,40
Minimum zaliczeniowe dla sędziów poszczególnych klas:

a)

Kandydaci
centralny

na

szczebel

b)

Ligi środowiskowe

80%

24,0 pkt

70%

21,0 pkt

10. Sędziowie, którzy nie zaliczyli egzaminu teoretycznego względnie kondycyjnego mogą przystąpić do
egzaminu w II terminie ustalonym przez Komisję Sędziowską Futsalu i Piłki Plażowej PomZPN.

V. LISTY KLASYFIKACYJNE
1. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego Komisja sporządza dla kandydatów na szczebel centralny
listy klasyfikacyjne, wg przyjętych poniżej zasad.
2. Ogólna ocena sędziego jest sumą::
a. średniej arytmetycznej z ocen z egzaminów praktycznych pomnożonej razy trzy,
b. oceny z egzaminu teoretycznego,
c. punktów ujemnych za kary dyscyplinarne (zgodnie z tabelą poniżej).

Elementy składowe
a) kara dyscyplinarna – nagana lub kara pieniężna
b) kara dyscyplinarna – dyskwalifikacja od 1 meczu do 1 miesiąca
c) kara dyscyplinarna – dyskwalifikacja od 1 do 6 miesięcy
d) kara dyscyplinarna – dyskwalifikacja powyżej 6 miesięcy

Punkty
- 0,25 pkt
- 0,35 pkt
- 0,50 pkt
- 1,00 pkt

3. W punktacji stosuje się liczby z ułamkami dziesiętnymi po zaokrągleniu z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku.
4. Przy ustalaniu sędziów do awansu na szczebel centralny, oprócz ocen z egzaminów praktycznych,
będzie brany pod uwagę ranking obserwatorów zawodów oraz listy klasyfikacyjne.

5. Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Kolegium Sędziów PomZPN na wniosek Komisji
Sędziowskiej Futsalu i Piłki Plażowej. Kandydaci podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd
Pomorskiego ZPN.

VI. AWANSE
1. Kandydować do awansu może sędzia, który spełni jednocześnie następujące wymagania:
•
•
•
•

posiada minimum średnie wykształcenie
osiąga pozytywne oceny na prowadzonych zawodach
odznacza się nienaganną postawą etyczno – moralną
wykazuje właściwą dyspozycyjność i zaangażowanie w pracach Kolegium Sędziów.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego, gdy:
a - łamie lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszym regulaminie,
b - naruszy normy etyczno - moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego,
c - zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo umyślne,
d -nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN lub PomZPN,
e - nie uczestniczy aktywnie i czynnie w działalności organizacyjnej i szkoleniach,
f - prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie.

VII.

URLOPY

1. Sędzia może być czasowo urlopowany z prowadzenia zawodów. Urlopowanie każdorazowo musi
zawierać okres urlopowania.
2. Wniosek o udzieleniu urlopu musi być złożony na piśmie lub pocztą elektroniczną e-mail minimum
4 dni przed terminem jego rozpoczęcia do referenta obsad lub właściwego kierownika ośrodka
obsady sędziów.
3. Po dokonaniu obsady przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie obsad (kierownik ośrodka) prośby
o urlopy względnie zmianę w obsadzie będą uwzględniane jedynie w przypadkach losowych, co
należy zgłosić telefonicznie Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej Futsalu i Piłki Plażowej, co
również nie zwalnia sędziego z obowiązku złożenia do Komisji Sędziowskiej Futsalu i Piłki Halowej
pisemnego usprawiedliwienia.
4. W stosunku do sędziów nie przestrzegających niniejszego regulaminu właściwe sankcje podejmą
odpowiednie organy związkowe po analizie przez Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sędziowanie każdych zawodów w każdych rozgrywkach musi być zgłoszone referentowi obsad pod
rygorem wstrzymania w obsadzie oraz skierowania sprawy do Komisji Dyscypliny Pomorskiego
ZPN.
2. Prawo interpretacji niniejszego „Regulaminu….” przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Prezes
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Radosław MICHALSKI

