REGULAMIN SPADKÓW I AWANSÓWKOLEGIUM SĘDZIÓW
WROCŁAW NA SEZON 2017/18
I. UWAGI OGÓLNE
1. Zasady awansu i spadku sędziów zawarte w tym regulaminie dotyczą:
 sędziów klasy okręgowej (klasy „O”)
 sędziów klasy „A”
 sędziów klasy „B”
2. Sędzia Kolegium Sędziów Wrocław (KS Wrocław) musi spełniać następujące
wymagania:
 odznaczać się nienaganną postawą moralno – etyczną
(sędziowie KS Wrocław muszą mieć świadomość, iż reprezentują KS Wrocław
nie tylko podczas wyjazdów na zawody)
 posiadać sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę;
 uczestniczyć aktywnie w szkoleniach;
 osiągać pozytywne oceny na zawodach (egzaminy praktyczne);
 przystępować do egzaminów teoretycznych oraz kondycyjnych jesiennych i
wiosennych;
 wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów;
 sędzia, który jest czynnym zawodnikiem lub działaczem, nie może prowadzić
zawodów w grupie rozgrywkowej, w której występuje jako zawodnik lub
pracuje jako działacz.
Brak spełniania któregokolwiek z wyżej wymienionych wymagań może skutkować
konsekwencjami dyscyplinarnymi orzeczonymi przez Zarząd KS Wrocław.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIEKU SĘDZIÓW
1. Sędziowie posiadający uprawnienia do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej mogą
sędziować tę klasę bez względu na wiek, pod warunkiem, że:
 posiadać będą sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę;
 przystępować będą do egzaminów jesienno – wiosennych na takich samych
zasadach, jak wszyscy inni sędziowie tej klasy rozgrywkowej;
 będą posiadać w środowisku KS Wrocław opinię autorytetów, którzy poprzez
swoje sędziowanie będą w stanie przekazać wiele cennych uwag
współpracującym z nimi młodszymi sędziami.

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ILOŚCI SĘDZIÓW
1. Przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego 2017/2018 ustala się następujące ilości
sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych:
Klasa „O”
Klasa „A”
Klasa „B”

minimum 18
minimum 26
wszyscy sędziowie poniżej klasy „A” (w tym sędziowie kończący kursy
sędziowskie)
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W uzasadnionych przypadkach, Zarząd KS Wrocław może postanowić o zwiększeniu lub
zmniejszeniu liczby sędziów w danej klasie rozgrywkowej jak też wyznaczeniu na mecze
klasy wyższej sędziów posiadających uprawnienia do klasy niższej.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOBORU ASYSTENTÓW
1. Sędziowie KS Wrocław od III Ligi wzwyż, zobligowani są do przedstawienia listy
swoich asystentów na sezon 2017/2018.
2. Sędziowie IV ligi przedstawiają po jednym kandydacie na asystenta stałego. Pozostali
asystenci wyznaczani są z grupy sędziów asystentów. Sędziowie IV ligi prowadzący
zawody jako asystenci szczebla centralnego mają wyznaczanych obu asystentów z
grupy
3. Sędziowie szczebla centralnego delegowani na zawody IV ligi obowiązkowo muszą
zabierać jednego asystenta z grupy wytypowanej przez Zarząd KS Wrocław.
4. Sędziowie którzy uzyskają możliwość awansu (gwiazdka) będą mieć pierwszeństwo w
wyborze asystentów.
5. W sezonie 2017/2018 Zarząd KS Wrocław postanawia, iż asystentem delegowanym
na spotkania poza macierzystym okręgiem, nie może być sędzia główny posiadający
uprawnienia do prowadzenia spotkań w klasie wyższej tj.
 sędziowie główni szczebla centralnego nie mogą być delegowani na zawody
III i IV ligi jako sędziowie asystenci,
 sędziowie główni III ligi nie mogą być delegowani na zawody IV ligi jako
sędziowie asystenci.

V. EGZAMINY PRAKTYCZNE
1. Na zawodach sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym – obserwacjom.
Oceny wystawiane są w skali od 6.00 do 10.00 punktów z możliwością stopniowania
co 0,10 pkt.
2. Egzamin przeprowadzają Obserwatorzy delegowani przez Zarząd KS Wrocław.
3. Zarząd KS Wrocław może również delegować na mecz „Sędziego-obserwatora z
perspektywy linii”, którym może być czynny sędzia posiadający uprawnienia do
prowadzenia zawodów w wyższej klasie rozgrywkowej.
4. Po otrzymaniu arkusza obserwacji, sędzia ma prawo przedstawić Zarządowi KS
Wrocław materiał wideo całego spotkania, na podstawie którego Zarząd KS
Wrocław może dokonać korekty oceny.
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Wrocław może podjąć decyzję o
anulowaniu oceny wystawionej przez obserwatora.
6. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej
uwzględniani w obsadzie zawodów, natomiast prezentujący słabszy – rzadziej.
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7. Sędziemu prowadzącemu zawody klasy niższej będzie zaliczona ocena z tych
zawodów, jeżeli Zarząd KS Wrocław delegował na te zawody obserwatora.
8. Sędziemu prowadzącemu zawody klasy wyższej będzie zaliczona ocena z tych
zawodów, jeżeli obserwacji dokonał wyznaczony na te zawody obserwator.

VI. EGZAMINY TEORETYCZNE I KONDYCYJNE
1. Udział w egzaminach teoretycznych jest obowiązkiem każdego sędziego KS
Wrocław.
2. Udział w egzaminach kondycyjnych jest obowiązkiem każdego sędziego w klasie „O”
i „A”, a w klasie „B” każdego sędziego do 45 roku życia.
3. Nieuczestniczenie sędziego w egzaminie kondycyjnym lub teoretycznym lub
niezaliczenie egzaminu powoduje wstrzymanie sędziego w obsadzie do czasu
zaliczenia egzaminu w wyznaczonym przez Zarząd KS Wrocław terminie.
4. Uczestnicy egzaminu muszą posiadać ważne badania lekarskie podczas egzaminu do
wglądu Komisji Egzaminacyjnej.
5. Podczas egzaminów, sędzia nie może być pod wpływem żadnych środków uważanych
za dopingujące lub odurzające. W przypadku udokumentowania stwierdzenia w
organizmie środków odurzających lub narkotyków, Zarząd KS Wrocław będzie
wnioskował o dożywotnie usunięcie sędziego z organizacji sędziowskiej.
6. W sezonie rozgrywkowym odbędą się dwa egzaminy teoretyczne oraz dwa egzaminy
kondycyjne. Egzaminy sędziów mają charakter zaliczeniowy. Sędzia, który zaliczył
wszystkie egzaminy może być brany pod uwagę do awansu do klasy wyższej.
7. Egzamin teoretyczny składa się z testu zawierającego 30 pytań. Egzamin trwa 30
minut. Limit zaliczeniowy wynosi 24 punkty dla każdej klasy rozgrywkowej.
8. Wiosenne egzaminy teoretyczne oraz praktyczne dla sędziów, którzy znajdą się w
grupach walczących o awans, będą miały charakter konkursowy.
9. Sędziowie kl. B którzy chcą walczyć o awans do kl. A zgłaszają takową chęć
wyłącznie drogą mailową najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu teoretycznego na
adres e-mail: komario@vp.pl
10. Jeśli sędzia nie zaliczył egzaminu teoretycznego, może go poprawić tylko raz w
terminie wyznaczonym przez Zarząd KS Wrocław. Jeżeli wynik egzaminu
poprawkowego będzie negatywny, sędzia zostanie zdegradowany do niższej klasy
rozgrywkowej oraz zostanie wstrzymany w obsadzie (zarówno jako sędzia, jak i
sędzia asystent) do czasu zaliczenia teorii w najbliższym możliwym terminie.
11. Sędzia przystępujący do egzaminu poprawkowego (dotyczy sędziów, którzy w
pierwszym terminie nie zaliczyli egzaminu, bądź ich nieobecność była
nieusprawiedliwiona), wnosi przed przystąpieniem do egzaminu opłatę w wysokości
50zł za egzamin poprawkowy. Opłatę należy uiścić na konto podane przez Zarząd KS
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Wrocław najpóźniej 48 godzin przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego.
Dowód wpłaty należy okazać komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do
egzaminu. Opłaty dotyczą zarówno egzaminu teoretycznego, jak i kondycyjnego.
Uiszczona opłata zostanie przeznaczona na fundusz KFD. W przypadku niezaliczenia
egzaminu kondycyjnego i teoretycznego wysokość opłaty wynosi 100 zł.
Ewentualną nieobecność na egzaminie należy usprawiedliwiać wyłącznie drogą mailową
na adres komario@vp.pl 3 dni przed terminem egzaminu. Usprawiedliwienie należy
stosownie uargumentować. Inne formy urlopowania nie będą uwzględnianie.
12. Zasady punktacji egzaminu teoretycznego:
 Odpowiedź pełna – 1,00 pkt
 Odpowiedź niepełna w zakresie napomnienia – 0,50 pkt,
 Odpowiedź błędna – 0,00 pkt.
13. Egzamin kondycyjny składa się z dwóch testów:
Test 1
Zgodny z nowym egzaminem KS PZPN od sezonu 2017/2018.
6×40 metrów w odstępach 1-minutowych – maksymalny dopuszczalny czas: klasa O – 6,2s,
klasa A – 6,4s, klasa B – 6,4s, dla każdego z 6 szybkich biegów – ze startu lotnego.
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1×40 metrów).
Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym
starcie. Jeśli dwa sprinty nie zostaną nie zaliczone, sędzia nie zalicza testu.
Test 2 – klasa O
Zgodny z nowym egzaminem KS PZPN od sezonu 2017/2018.
Runda jesienna sezonu 2017/2018:
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. Na pierwszy gwizdek prowadzącego
test – sędziowie muszą pokonać 75 metrów w czasie 15 sekund z miejsca startu. Następnie
mają oni 20 sekund na pokonanie 25 metrów chodu. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie
muszą ponownie przebiec 75 metrów w czasie 15 sekund, następnie mają przejść 25 metrów
w czasie 20 sekund. To składa się na 0.5 okrążenia. Każdy sędzia musi przybyć przed
sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 4 pachołki (1.5 metry przed i 1.5
metry za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w
„strefie chodzenia”, obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem
sędzia otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostaje wykluczony. Sędziowie nie mogą opuścić
„strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem.
Test 2 – klasa A i kandydaci do klasy A (Sędziowie kl. B którzy chcą walczyć o awans do
kl. A zgłaszają takową chęć wyłącznie drogą mailową najpóźniej 7 dni przed terminem
egzaminu teoretycznego na adres e-mail: komario@vp.pl Zgodny z nowym egzaminem KS
PZPN od sezonu 2017/2018.
Runda jesienna sezonu 2017/2018
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. Na pierwszy gwizdek prowadzącego
test – sędziowie muszą pokonać 75 metrów w czasie 15 sekund z miejsca startu. Następnie
mają oni 22 sekund na pokonanie 25 metrów chodu. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie
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muszą ponownie przebiec 75 metrów w czasie 15 sekund, następnie mają przejść 25 metrów
w czasie 22 sekund. To składa się na 0.5 okrążenia. Każdy sędzia musi przybyć przed
sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 4 pachołki (1.5 metry przed i 1.5
metry za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w
„strefie chodzenia”, obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem
sędzia otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostaje wykluczony. Sędziowie nie mogą opuścić
„strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem.
Test 2 – klasa B – sędziowie do 35 roku życia
Zgodny z nowym egzaminem KS PZPN od sezonu 2017/2018.
Runda jesienna sezonu 2017/2018:
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem.
Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 75 metrów w czasie 17
sekund z miejsca startu. Następnie mają oni 24 sekund na pokonanie 25 metrów chodu. Na
kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 75 metrów w czasie 17 sekund,
następnie mają przejść 25 metrów w czasie 24 sekund. To składa się na 0.5 okrążenia.
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają
4 pachołki (1.5 metry przed i 1.5 metry za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeśli sędzia
wyraźnie nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia”, obsługujący test sygnalizuje
powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem sędzia otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostaje
wykluczony.
Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem.
Test 2 – klasa B – sędziowie od 35 do 45 roku życia
Zgodny z nowym egzaminem KS PZPN od sezonu 2017/2018.
Runda jesienna sezonu 2017/2018:
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. Na pierwszy gwizdek prowadzącego
test – sędziowie muszą pokonać 75 metrów w czasie 17 sekund z miejsca startu. Następnie
mają oni 26 sekund na pokonanie 25 metrów chodu. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie
muszą ponownie przebiec 75 metrów w czasie 17 sekund, następnie mają przejść 25 metrów
w czasie 26 sekund. To składa się na 0.5 okrążenia. Każdy sędzia musi przybyć przed
sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 4 pachołki (1.5 metry przed i 1.5
metry za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w
„strefie chodzenia”, obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem
sędzia otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostaje wykluczony.
14. Sędziowie instruktorzy podlegają takim samym egzaminom kondycyjnym i
teoretycznym jak pozostali sędziowie w poszczególnej klasie rozgrywkowej.
Przypadki losowe (wypadek, przewlekła choroba itp.) pozostawia się do indywidualnego
rozpatrzenia przez Zarząd KS Wrocław.
15. Zarząd KS Wrocław może obniżyć wymagane minima do awansu lub uznać termin
egzaminu jako tzw. termin „zerowy”.
16. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie poprawkowym teoretycznym lub
kondycyjnym powoduje bezpośredni spadek sędziego do niższej klasy rozgrywkowej.
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VII. AWANSE
1. Awans do IV ligi uzyska minimum jeden sędzia.
2. Awans do klasy „O” uzyska minimum dwóch sędziów klasy „A”.
3. Awans do klasy „A” uzyska minimum czterech sędziów klasy „B”.
4. Sędzia, który w trakcie sezonu rozgrywkowego otrzymał karę dyscyplinarną nałożoną
przez Komisję Dyscyplinarną DZPN (od nagany wzwyż), nie może uzyskać awansu w
tym samym sezonie.
5. Po rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2017/18 Zarząd KS Wrocław ustala listę
sędziów „kandydatów do awansu”, którzy w rundzie wiosennej będą obserwowani
przez wyselekcjonowaną grupę obserwatorów.
6. Na wniosek Zarządu KS Wrocław istnieje możliwość awansowania wyróżniających
się lub perspektywicznych sędziów w dowolnym momencie sezonu.

VIII. SPADKI
1. Sędzia, który w trakcie sezonu został z różnych przyczyn przeniesiony do niższej
klasy rozgrywkowej nie może być brany pod uwagę przy awansach w tym samym
sezonie.
2. Sędziemu, który w jednym sezonie nie zaliczy dwóch egzaminów w pierwszym
terminie zostanie obniżona klasa rozgrywkowa.

Awanse i spadki mogą mieć miejsce zarówno po zakończeniu sezonu, jak
i w trakcie sezonu.
IX. SZKOLENIA TEORETYCZNE
1. Szkolenia teoretyczne prowadzone będą w terminach wyznaczonych z odpowiednim
wyprzedzeniem przez Zarząd KS Wrocław. Odbywać się będzie minimum jedno
szkolenie miesięcznie w trakcie trwania danej rundy rozgrywkowej.
2. Powołuje się następujące grupy szkoleniowe: Kadra Wrocław, Zaplecze I
(wyróżniający się młodzi, perspektywiczni sędziowie), Zaplecze II (sędziowie
aspirujący do awansu), Zaplecze III (młodzi sędziowie o małym doświadczeniu)
Grupa Asystenci (grupa asystentów szkolonych na IV ligę i klasy wyższe).
3. Obecność na szkoleniach dla sędziów powołanych do w/w grup jest obowiązkowe.
Skład grup będzie weryfikowany po każdej rundzie rozgrywkowej.
4. Sędziowie powinni systematycznie brać udział w szkoleniach. Każda nieobecność na
szkoleniu powinna być usprawiedliwiona. W stosunku do sędziego, który nie
usprawiedliwi swojej nieobecności na szkoleniach wyciągane będą konsekwencje
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np. (obniżenie grupy szkoleniowej, usunięcie z tych grup, brak możliwości
awansu)
Ewentualną nieobecność na szkoleniu należy usprawiedliwiać wyłącznie drogą mailową
na adres komario@vp.pl. Inne formy urlopowania nie będą uwzględnianie.

X. KLASYFIKACJA SĘDZIÓW
1. Awanse i spadki sędziów ustala się na podstawie decyzji Zarządu KS Wrocław, który
może brać pod uwagę:
1.1.

Oceny z egzaminów praktycznych „obserwacji”, które mają charakter
szkoleniowy, jak i określają formę sędziego na przestrzeni danego okresu, danej
rundy lub całego sezonu rozgrywkowego. Arkusze obserwacji oprócz uzasadnienia
oceny powinny w szczególności zawierać rekomendacje dot. ogólnego wrażenia i
predyspozycji sędziego,

1.2.

Wyniki egzaminów teoretycznych oraz kondycyjnych,

1.3.

Aktywnej działalności w organizacji KS Wrocław,

1.4.

Uczestnictwie w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Kolegium Sędziów
Wrocław,

1.5.

Rzetelnego wywiązywania z działalności w KS Wrocław (terminowe wypełnianie
sprawozdań, terminowe opłacanie składek oraz licencji sędziowskich itp.),

2. Od decyzji Zarządu KS Wrocław dotyczącej awansu i spadku nie przysługuje
odwołanie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sędziom szczebla centralnego zaliczane są wyniki uzyskane podczas egzaminów KS
PZPN. Sędzia asystent szczebla centralnego oraz sędzia szczebla centralnego Ligi
Kobiet jest nieklasyfikowany w swojej klasie rozgrywkowej, chyba, że zgłosi przed
sezonem swój akces do awansu. W takim przypadku sędzia taki jest brany pod uwagę
w klasyfikacji tej klasy rozgrywkowej.
2. Sędzia klasy „O”, „A” lub „B” może być czasowo (nie dłużej niż na czas jednego
sezonu rozgrywkowego) urlopowany po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd KS
Wrocław. Wszelkie tego typu przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.
3. Zgoda Zarządu KS Wrocław na czasowe urlopowanie każdorazowo musi zawierać
następujące dokumenty:
 jednoznacznie określać czas urlopowania,
 powód urlopowania (np. choroba, wyjazd, itp.)
4. Zarząd KS Wrocław może udzielić sędziemu urlopu, jeśli został on zgłoszony na
minimum 14 dni (2 tygodnie) przed przewidzianym terminem urlopu. W przypadku
7

REGULAMIN SPADKÓW I AWANSÓWKOLEGIUM SĘDZIÓW
WROCŁAW NA SEZON 2017/18
niezachowania terminu zgłaszania urlopowania, zarząd KS Wrocław wyciągnie
sankcje regulaminowe oraz zawiesi sędziego na okres jednego miesiąca.
Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji losowych. Każdorazowo Zarząd KS Wrocław podejmuje
decyzje w sprawach udzielania urlopu.
Urlopowania należy przesyłać „mailowo” na adres korespondencyjny Referenta ds.
Obsad KS Wrocław.
5. Sędziowie, którzy przenoszą się do KS Wrocław z innych Wydziałów Sędziowskich i
mają już nadane klasy rozgrywkowe, w organizacji KS Wrocław po spełnieniu
wszystkich wymogów regulaminowych otrzymują jedną klasę niżej niż posiadaną. W
uzasadnionych przypadkach, po stwierdzeniu na podstawie obserwacji
przeprowadzonej przez wyznaczonego przez Zarząd KS Wrocław Obserwatora i
wydaniu pozytywnej opinii przez tego Obserwatora, Zarząd KS Wrocław może
utrzymać takiemu sędziemu dotychczas sędziowaną klasę rozgrywkową.
6. Sędzia może być przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej w czasie całego sezonu
rozgrywkowego, jeżeli:
 prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie,
 naruszy normy moralno – etyczne,
 nie wykazuje odpowiedniego zdyscyplinowania,
 nie uczestniczy aktywnie w szkoleniach,
 nie przestrzega Regulaminów i Postanowień Zarządu KS Wrocław.
7. Do interpretacji niniejszych „Zasad Awansu i Spadku” upoważniony jest Zarząd KS
Wrocław.
8. Niniejszy „Regulamin Zasad Awansu i Spadku” został przyjęty i zatwierdzony przez
Zarząd KS Wrocław na posiedzeniu w dniu 22.08.2017 roku z mocą obowiązującą od
sezonu rozgrywkowego 2017/2018.
Przewodniczący KS Wrocław – Marek Janusz
Referent d/s obserwatorów – Bartosz Szafran
Referent ds. finansowych – Radosław Kasprzyk
Referent ds. organizacyjnych – Jakub Krawczun
Referent ds. ewidencji i odznaczeń – Janusz Buliński
Sekretarz – Mateusz Maj
Referent ds. Szkoleniowych – Mariusz Kowalski
Referent ds. obsad - Paweł Kucharczyk
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