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I. UWAGI OGÓLNE  
  

Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek prowadzonych przez 

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Jelenia Góra mogą być wyznaczeni 

jedynie sędziowie spełniający niniejsze wymogi: 

 

1) posiadają minimum średnie wykształcenie, zaświadczone kserokopią 

dokumentu  potwierdzonego za zgodność z oryginałem (dotyczy sędziów głównych 

klasy O) lub: 

2) uczęszczają do szkoły dającej średnie wykształcenie w przypadku sędziów uczących 

się, a także: 

3)  dysponują  dobrą sprawnością fizyczną oraz sportową sylwetką,  

4) odznaczają się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

5) uczestniczą aktywnie w szkoleniach, 

6) osiągają pozytywne oceny na prowadzonych zawodach, 

7) przystępują do egzaminów teoretycznych oraz kondycyjnych jesiennych i wiosennych 

8) wykazują właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów 

9) nie są czynnymi zawodnikami, trenerami pracownikami ani działaczami społecznymi 

klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej w tej samej klasie i grupie 

rozgrywkowej, do której będą delegowani na zawody.   

  

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. 

 

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ILOŚCI SĘDZIÓW  
  

1. Przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego 2020/2021 ustala się następujące ilości 

sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych:  

  

Klasa „O”  minimum 18  

Klasa „A”  minimum 26  

Klasa „B”  wszyscy sędziowie poniżej klasy „A” (w tym sędziowie kończący kursy sędziowskie)  

  

W uzasadnionych przypadkach, Zarząd KS Jelenia Góra 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.  
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IV. 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 Jelenia Góra.   

  

3. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej 

uwzględniani w obsadzie zawodów, natomiast prezentujący słabszy – rzadziej.  

  

4. Sędziemu prowadzącemu zawody klasy niższej będzie zaliczona ocena z tych 

zawodów, jeżeli Zarząd KS Jelenia Góra delegował na te zawody obserwatora.  

  

5. Sędziemu prowadzącemu zawody klasy wyższej będzie zaliczona ocena z tych 

zawodów, jeżeli obserwacji dokonał wyznaczony na te zawody obserwator.  

 

6. Istnieje możliwość klasyfikowania na koniec sezonu rozgrywkowego 

"doświadczonego" sędziego (kl. "O" i "A") bez przeprowadzonych obserwacji 

meczowych pod warunkiem zaliczonych egzaminów praktycznych i kondycyjnych. 

  

V. EGZAMINY TEORETYCZNE I KONDYCYJNE  
  

1. Komisję egzaminacyjną powołuje Zarząd KS Jelenia Góra. 

2. W każdym sezonie rozgrywkowym sędziowie klasy O, A i B są zobowiązani do 

udziału w następujących egzaminach:  

a) egzamin jesienny, 

b) egzamin wiosenny. 

3. Na egzamin teoretyczny składać się będzie test z 30 pytań, 

na które należy udzielić odpowiedzi w czasie 30 minut. Egzamin teoretyczny uważa 

się za zaliczony w przypadku uzyskania przez 

sędziego minimum 21,0 punktów. W przypadku uzyskania przez sędziego ilości 

punktów mniejszej niż 21,0 egzamin teoretyczny jest niezaliczony. 

4. W przypadku sędziów ubiegających się o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, 

minimum zaliczeniowe wynosi: 

a) w egzaminie jesiennym - 24 punkty; 

b) w egzaminie wiosennym – 24 punkty.  

4. W wyjątkowych przypadkach Zarząd KS Jelenia Góra może obniżyć minima 

zaliczeniowe opisane w pkt. 4. 

5. Sędzia przystępujący do egzaminu kondycyjnego musi posiadać ważne badania 

lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań (dotyczy sędziów powyżej 23 

roku życia). Sędziowie, którzy przed egzaminem podpisali listę obecności i 
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przedstawili aktualne badania lekarskie jednoznacznie stwierdzają swoją gotowość do 

udziału w danym egzaminie. 

 

6.    Zasady punktacji egzaminu teoretycznego:  

• Odpowiedź pełna – 1,00 pkt  

• Odpowiedź niepełna w zakresie napomnienia – 0,50 pkt,  

• Odpowiedź błędna – 0,00 pkt, 

• Odpowiedź zmieniona, poprawiona – 0,00 pkt 

  

7.  Zasady egzamin kondycyjnego dla sędziów Kadry Młodzieżowej i ubiegających 

się  o awans: 

  

Test 1  

Zgodny z aktualnie obowiązującym egzaminem KS PZPN.  

6×40 metrów w odstępach 1-minutowych – maksymalny dopuszczalny czas: 6,2s,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  

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 pieszo. 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 (3 metry przed i 3 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.  

Dla sędziów ubiegających się o awans minimum zaliczeniowe wynosi: 

- do klasy A  - 10 okrążeń;  

- do klasy O  - 11 okrążeń;  

- do IV ligi  oraz Kadry Młodzieżowej - 12 okrążeń. 

 

Kandydaci na sędziów IV ligi wiosenny egzamin kondycyjny zaliczają  wg zasad 

Regulaminu KS DZPN.  
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8.   Egzamin kondycyjny dla pozostałych sędziów: 

 

            Test 1 : 
6x40 metrów w odstępach 1,5-minutowych – maksymalny dopuszczalny czas 6,4 

sekundy dla każdego z 6 szybkich biegów – ze startu lotnego.  

Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1x40 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.  

Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1. 

 

Test 2: 
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 sekundy na pokonanie 25 

metrów pieszo. 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 (3 metry przed i 3 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.  

 

Minimalna liczba okrążeni ,aby zaliczyć test wynosi 8. 

 

        9. Sędziowie klasy B  powyżej 50 roku życia, zdają egzamin kondycyjny polegający na 

            przebiegnięciu minimum dystansu 1600 metrów w czasie 12 minut. 

 

      10. Egzaminy kondycyjne mają formę wyłącznie zaliczeniową. 

11. Zarząd KS Jelenia Góra wyznacza terminy egzaminów. Nie zaliczenie lub nie 

poddanie się egzaminowi obliguje sędziego do poddania się egzaminowi w drugim 

terminie wyznaczonym przez Zarząd KS Jelenia Góra. Sędziowie nie poddający się 

egzaminom, nie są brani pod uwagę przy awansach do wyższych klas 

rozgrywkowych.  

12. Sędziemu delegowanemu na oficjalne zawody w terminie egzaminu, wyznacza się 

nowy termin. Sędzia taki może być uwzględniany w obsadzie. 

13. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja, wypadek losowy) Zarząd KS  

Jelenia Góra ma prawo zwolnić sędziego od uczestnictwa w egzaminach na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów 

przed komisją egzaminacyjną w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd 

KS Jelenia Góra. Ww. zaświadczenie musi być wysłane listem poleconym  lub 
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przesłane drogą elektroniczną do KS Jelenia Góra najpóźniej 24 godzin po egzaminie. 

Ocena szczególnych sytuacji pozostaje w gestii Zarządu KS Jelenia Góra.  

14. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału  

w wyznaczonym terminie egzaminu, zostanie przekazany do dyspozycji Zarządu KS 

Jelenia Góra.  

15. Sędzia, który w trakcie testu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez 

odpowiedniego lekarza zostanie dopuszczony do kolejnego egzaminu w terminie 

określonym przez Zarząd KS Jelenia Góra a. Kolejny test zostanie potraktowany jako 

odbyty w pierwszym terminie z prawem do awansu. 

16. Niezaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu poprawkowego powoduje 

przesunięcie sędziego do niższej klasy rozgrywkowej. Prowadzenie zawodów w 

niższej klasie rozgrywkowej możliwe jest po zaliczeniu kolejnego egzaminu. Sędzia 

przesunięty do B klasy musi zaliczyć ponowny egzamin według reguł dla 

„pozostałych sędziów”. 

 

 

VI. AWANSE  
  

1. Awans do IV ligi uzyska minimum jeden sędzia.  

  

2. Awans do klasy „O” uzyska minimum jeden sędzia klasy „A”.  

  

3. Awans do klasy „A” uzyska minimum jeden sędzia klasy „B”.  

 

4. Awanse o których mowa w podpunktach 1-3 mogą mieć miejsce w trakcie rundy,  

w przerwie pomiędzy rundami lub po zakończeniu sezonu, w zależności od decyzji 

Zarządu KS Jelenia Góra.   

  

5. Po rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2020/21 Zarząd KS Jelenia Góra może 

ustalić listę sędziów „kandydatów do awansu”, którzy w rundzie wiosennej będą 

obserwowani przez wyselekcjonowaną grupę obserwatorów, jednakże decyzja o 

upublicznieniu listy będzie leżała w gestii Zarządu KS Jelenia Góra. 

  

6. Na wniosek Zarządu KS Jelenia Góra istnieje możliwość awansowania 

wyróżniających się lub perspektywicznych sędziów w dowolnym momencie sezonu.  

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KLASYFIKOWANIA SĘDZIÓW KS JELENIA GÓRA 

W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2020/2021 

6  

  

  

VII. 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.  
  

VIII. SZKOLENIA 
  

1. W każdym sezonie rozgrywkowym sędziowie są zobowiązani do udziału w 

następujących kursach i szkoleniach: 

 

a) stacjonarnych min. 2 w każdej rundzie organizowane w miejscu wyznaczonym 

przez Zarząd KS Jelenia Góra (pozostali sędziowie kl. "B" w min. 1), 

b) pracach korespondencyjnych (internetowych) przeprowadzane w okresie 

zimowym dla sędziów klasy O, A, kandydatów do klasy A oraz kadry 

młodzieżowej. 

c) Zgrupowaniu szkoleniowo-unifikacyjnym organizowanym przez KS Jelenia Góra.  

d) sędziowie Kadry Młodzieżowej są zobowiązani do udziału we wszystkich 

formach szkolenia organizowanych przez KS Jelenia Góra. 

2. Kandydaci na sędziów IV ligi, wyłonieni spośród sędziów klasy O, mają 

obowiązek uczestniczenia także w kursie zimowym organizowanym przez KS 

DZPN.  

3. Praca korespondencyjna (internetowa) polega na rozwiązaniu testu 50 pytań z 

przepisów gry i wpisaniu przy prawidłowej odpowiedzi numer Artykułu i strony w 

książce Przepisy gry w piłkę nożną. Pracę uważa się za zaliczoną w przypadku 

uzyskania min. 45 (czterdzieści pięć) punktów.  

4.  Sędzia, który nie nadeśle pracy we wskazanym terminie lub nie uzyska minimum 

zaliczeniowego, może zostać decyzją Zarządu KS Jelenia Góra pozbawiony 

możliwości ubiegania się o awans do wyższej klasy rozgrywkowej lub odsunięty od 

prowadzenia zawodów. 

 

 

IX. SYTUACJE NADZWYCZAJNE 
  

W sytuacji, gdy na skutek decyzji władz administracji publicznej nie będzie możliwe 

zorganizowanie egzaminów i / lub szkoleń stacjonarnych, Zarząd KS Jelenia Góra może 

zdecydować o zastosowaniu alternatywnych rozwiązań, a w szczególności: 

a) Prowadzenie szkoleń zdalnych za pośrednictwem kanałów internetowych; 
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b) Weryfikowanie znajomości przepisów gry w piłkę nożną wśród sędziów 

poprzez prace korespondencyjne „online” 

c) Organizowanie egzaminów kondycyjnych wyłącznie dla sędziów ubiegających 

się o awans, zaś w przypadku pozostałych arbitrów poprzez zebranie 

oświadczeń stanowiących, że sędzia dysponuje odpowiednim poziomem 

przygotowania kondycyjnego pozwalającego na prowadzenie zawodów na 

satysfakcjonującym poziomie; 

d) Ocenianie prowadzenia zawodów w oparciu o materiał video 

e) Weryfikowanie umiejętności sędziów w oparciu o internetowe testy video. 

  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  

1. Zarząd KS Jelenia Góra może udzielić przed startem sezonu sędziemu urlopu na jego 

pisemny wniosek. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od 

terminu urlopowania. O dalszym losie sędziego w danej klasie rozgrywkowej zdecyduje 

Zarząd KS Jelenia Góra.  

2. W trakcie sezonu rozgrywkowego wniosek o urlopowanie musi być złożony w terminie 

nie przekraczającym 14 dni od planowanego urlopowania. Wniosek musi być przesłany 

elektronicznie do referenta ds. obsad. 

3. Niespełnienie powyższego wymogu zawartego w Roz. VIII. Pkt.1 i 2 niniejszego 

Regulaminu będzie skutkować sankcjami dyscyplinarnymi. 

 

4. Sędziowie klasy O i A, którzy przenoszą się do KS Jelenia Góra z innych Kolegiów 

Sędziowskich po spełnieniu wszystkich wymogów regulaminowych, otrzymują tą samą 

klasę, którą posiadali w poprzednim Kolegium Sędziów.  

Decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Zarząd KS Jelenia Góra. 

 

5. Sędzia może być przesunięty do niższej klasy w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, 

jeżeli: 

a) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie, 

b) naruszy normy etyczno-moralne, 

c) nie wykazuje odpowiedniego zdyscyplinowania, 

d) nie uczestniczy aktywnie w pracy szkoleniowej KS Jelenia Góra, 

e) nie przestrzega Regulaminów i Postanowień Zarządu PZPN, DZPN  

i Zarządu KS Jelenia Góra. 

 

6. Wprowadza się dla sędziów bezwzględny zakaz samowolnych zmian w obsadzie 

sędziowskiej i prowadzenia zawodów, w tym towarzyskich, bez oddelegowania przez KS 

Jelenia Góra. Wszelkie niedyspozycje muszą być zgłaszane bezpośrednio do referenta ds. 

obsad sędziów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, sędzia którego to dotyczy, 

nie będzie uwzględniany w obsadzie sędziowskiej na okres nie krótszy niż 1 (jeden) 

miesiąc kalendarzowy. Ostateczną decyzję, co do długości okresu, przez który dany 

sędzia nie będzie uwzględniany w obsadzie sędziowskiej, podejmie Zarząd KS Jelenia 

Góra. Niezależnie od tego, sprawa zostanie przekazana do właściwego Wydziału 
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Dyscypliny. 

 

7. Do interpretacji niniejszych Zasad upoważniony jest  Zarząd KS Jelenia Góra. 

 

 

 

8. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w trakcie jego obowiązywania tylko w wyjątkowych, 

uzasadnionych interesem środowiska sędziowskiego sytuacjach. Zmianę w tym trybie może 

przeprowadzić wyłącznie Zarząd KS Jelenia Góra. 

 

9. Traci moc dotychczasowy „ Regulamin Klasyfikowania sędziów na sezon 2019/2020”.   

 

 

Niniejszy „Regulamin Klasyfikowania Sędziów” został przyjęty i zatwierdzony przez 

Zarząd w dniu 20.07.2020 r. i wchodzi w życie z datą przyjęcia. 

 

  

Przewodniczący KS Jelenia Góra – Waldemar Socha 

Referent ds. Szkoleniowych – Andrzej Urban  

Referent d/s obserwatorów – Andrzej Domin  

Referent ds. finansowych – Piotr Bajer  

Referent ds. organizacyjnych – Adam Trudziński  

Referent ds. ewidencji i odznaczeń – Marcin Domina  

Sekretarz – Piotr Konsur  

Referent ds. obsad - Radomir Kukiel  


