
Wrocław, 12.07.2022 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 

W imieniu Zarządu Dol. KS pragnę Was poinformować o decyzjach podjętych na posiedzeniu  

w dniu 11 lipca 2022 roku. 

 

1. Przyjęto listę klasyfikacyjną sędziów oraz obserwatorów 4 ligi na sezon 2022- 2023  

z uwzględnieniem awansów, spadków oraz zgłoszonych przez podokręgi wymian. Listę 35 

sędziów uzupełniają dla wsparcia obsady, analogicznie do lat ubiegłych, sędzie oraz sędziowie 

szczebla centralnego (w tym Asystenci). Wykaz sędziów zostanie opublikowany po jego 

formalnym zatwierdzeniu przez Zarząd Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Ustalono termin egzaminu jesiennego dla sędziów i obserwatorów. Odbędzie się on  

w dniu 18 sierpnia 2022 roku w Lubinie (Regionalne Centrum Sportu). Dotychczasowe zasady 

egzaminacyjne nie uległy zmianie za wyjątkiem wymogów dotyczących egzaminu biegowego. 

Od sezonu 2022 – 2023 minimum zaliczeniowe wynosi 12 okrążeń. Szczegółowy plan egzaminu 

zostanie Wam przesłany w późniejszym terminie. 

3. Ustalono wstępnie terminy szkoleń (w formule online) z zagadnień opracowanych przez 

Centralną Komisję Szkoleniową dla sędziów IV ligi z udziałem sędzin oraz sędziów klas 

okręgowych: 

a) 9 sierpnia; 

b) 11 sierpnia; 

c) 16 sierpnia. 

 

Szczegółowy plan szkoleń (godziny rozpoczęcia, tematyka) zostanie przesłany  

w późniejszym terminie. 

 

Instruktorem Szkolenia od sezonu 2022 – 2023 na szczeblu dolnośląskim jest Pan Marek 

Opaliński – Vice Przewodniczący Dol. KS.  

(tel.: 693 112 925 / email: marek.opalinski@vp.pl ) 

 

4. Zatwierdzono projekty trzech Regulaminów: 

a) Zasad spadku i awansu IV ligi; 

b) Zasad nadawania uprawnień obserwatora; 

c) Regulamin Dolnośląskiego Kolegium Sędziów. 

Powyższe dokumenty zostaną Wam udostępnione po ich zatwierdzeniu przez Zarząd 

Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. 

 



5. Koordynatorem obsady sędziowskiej na szczeblu wojewódzkim jest od sezonu 2022 – 2023 

Pan Marek Grzywacz (tel. : 608-073-620 / email: marek.grzywacz@dolnoslaskizpn.pl) 

Urlopowania należy przesyłać w formie elektronicznej na wskazany wyżej adres email 

najpóźniej na 10 dni przed terminem zawodów. (w/w obowiązek obejmuje również sędziny 

oraz sędziów szczebla centralnego). 

 

6. Koordynatorem obsad Obserwatorów na szczeblu wojewódzkim jest Pan Andrzej Urbański  

(tel.:  603 867 210; email: a.urbanski33@gmail.com) 

 

Urlopowania należy przesyłać w formie elektronicznej na wskazany wyżej adres email 

najpóźniej na 10 dni przed terminem zawodów. Szczegóły dotyczące zasad współpracy 

Obserwatorzy otrzymają przed rozpoczęciem rozgrywek. 

7. Funkcję Sekretarza Zarządu Dol. KS pełni od sezonu 2022 -2023 Pan Mateusz Maj  

(tel. : 695 048 683 / adres email: mateusz.maj89@gmail.com). 

Urlopowania długoterminowe należy przesyłać na w/w adres email dodając do wiadomości 

Przewodniczącego Dol. KS.(marekkotlarz@interia.pl) 

 

 

8. Funkcję Koordynatorki ds. sędziowskich piłkarstwa kobiecego jest Pani Ewa Żyła  

(tel. : 794 423 508 / adres email: ewa_zyla@interia.pl). 

 

 

Z poważaniem 

Zarząd Dolnośląskiego Kolegium Sędziów 


