
REGULAMIN KLASYFIKOWANIA SĘDZIÓW KS Jelenia Góra
sezon rozgrywkowy 2022/2023

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
oraz asystentów delegowanych na zawody od IV ligi wzwyż) 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 obowiązkowo w szkoleniach organizowanych przez KS Jelenia Góra oraz poddają

się egzaminom sprawdzającym,
6) osiągają pozytywne oceny na prowadzonych zawodach,
7) 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 I ILOŚCI SĘDZIÓW

1. Nie  ustala  się  górnej  granicy  wieku  dla  sędziów.  Warunkiem  delegowania  na  zawody  jest
pozytywny  wynik  egzaminów  sprawdzających  przeprowadzanych  w  oparciu  o  niniejszy
Regulamin. 

2. Zarząd  KS  Jelenia  Góra  przed  każdym  sezonem  rozgrywkowym  decyduje,  
ilu sędziów ma być uprawnionych do prowadzenia zawodów klasy O i A.

3. Na sezon rozgrywkowy 2022/2023 ustala się następujące limity sędziów:

a) w klasie O -   do 20 sędziów,
b) w klasie A  -    do 35 sędziów. 

6. W wyjątkowych  sytuacjach  Zarząd  KS  Jelenia  Góra  ma prawo do  zmiany  wyżej  opisanych
limitów.

7. Sędziowie zamierzający ubiegać się o awans do wyższej klasy rozgrywkowej,  najpóźniej  do
dnia 15 sierpnia 2022 roku składają deklarację o treści: „zamierzam ubiegać się o awans do
wyższej klasy rozgrywkowej” (załącznik nr 1). Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na
adres Przewodniczącego Komisji  Szkoleniowej    lub osobiście.   Sędziowie,  którzy nie  złożą
stosownej deklaracji, nie będą brani pod uwagę przy awansach do wyższej klasy rozgrywkowej.

8. Listę sędziów klasy O i A przed każdym sezonem rozgrywkowym zatwierdza Zarząd KS Jelenia 
Góra.
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9. Listę asystentów od IV ligi wzwyż (dotyczy sędziów klasy B) zatwierdza Zarząd KS Jelenia Góra.
na podstawie zdanych egzaminów teoretycznych i kondycyjnych.

10. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy
i obowiązują do zakończenia rozgrywek w ramach rundy wiosennej. 

11. Sędziego rezygnującego z prowadzenia zawodów w danej lidze lub klasie rozgrywkowej przed 
rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego Zarząd KS Jelenia Góra ma prawo wymienić na innego 
sędziego.

12. Zarząd KS Jelenia Góra ma prawo delegować na zawody danej klasy rozgrywkowej sędziego 
uprawnionego aktualnie do prowadzenia zawodów w niższej klasie rozgrywkowej w oparciu o 
jego aktualną formę, aktywność i wzorową postawę,

III. EGZAMINY PRAKTYCZNE

1. Na wybranych zawodach  sędziowie poddawani  są egzaminom praktycznym -  obserwacjom.
Oceny  wystawiane  są  w  skali  od  5,0  (pięć)  do  10,0  (dziesięć)  punktów  z  możliwością
stopniowania co 0,1 pkt. (jedna dziesiąta).

2. Egzaminy  praktyczne  przeprowadzają  obserwatorzy  delegowani  przez
KS Jelenia Góra. Listę obserwatorów na dany sezon rozgrywkowy ustala Zarząd KS Jelenia Góra.

3. Wszystkie  arkusze  obserwacji  podlegają  kontroli  i  analizie  Zarządu  KS  Jelenia  Góra. W
przypadku  stwierdzenia,  że  obserwator  wystawił  nieadekwatną  ocenę  w  stosunku  do
przebiegu  meczu,  Zarząd  KS  Jelenia  Góra ma  prawo  zwrócić  arkusz  obserwatorowi  do
poprawki lub unieważnić ocenę. W takim przypadku w stosunku do obserwatora lub/i sędziego
będą zastosowane odpowiednie sankcje.

4. Sędzia, który z egzaminu praktycznego otrzyma ocenę 7,5 (siedem i pięć dziesiątych) i mniej, 
może zostać  wstrzymany w obsadzie w rozgrywkach na minimum 2 (dwa) kolejne terminy 
rozgrywkowe, po czym zostanie poddany obserwacji.

5. Sędzia asystent, który z egzaminu praktycznego otrzyma ocenę 7,5 (siedem i pięć dziesiątych) i
niższą  może  zostać wstrzymany  w obsadzie  w  rozgrywkach  na  minimum  2  (dwa)  kolejne
terminy rozgrywkowe, po czym zostanie poddany obserwacji ach.

6. Sędzia  ubiegający  się  o  awans  do  wyższej  klasy  rozgrywkowej  zostanie  uznany  za
sklasyfikowanego w sezonie rozgrywkowym, jeżeli zostanie poddany, co najmniej :

a) w rundzie jesiennej minimum 2 obserwacjom;

b) w rundzie wiosennej minimum 3 obserwacjom.

7. Egzaminy praktyczne będą brane pod uwagę w rankingu do awansu sędziów do wyższej klasy
rozgrywkowej. Natomiast przy ustalaniu listy sędziów nie ubiegających się o awans egzaminy
praktyczne nie będą uwzględniane.

8. W przypadku otrzymania przez sędziego oceny tzw. ,,łamanej” z egzaminu praktycznego przy
rankingu do wyliczenia średniej oceny z obserwacji przyjmuje się ocenę średnią z ocen min. i
max. zgodnie z poniższym zapisem:
 w przypadku oceny 7.9/8.4 będzie to ocena 8.2
 w przypadku oceny 7.9/8.3 będzie to ocena 8.1
 w przypadku oceny 7.8/8.3 będzie to ocena 8.0
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Powyższe dotyczy tylko pierwszej oceny tzw. „łamanej” otrzymanej przez sędziego w danym
sezonie.  Każda  następna  „łamana”  nota  oznacza,  że  do  rankingu  przyjmuje  się  ocenę
minimalną, np.: - druga i każda kolejna ocena w sezonie 7.9 / 8.3 – będzie to ocena 7.9.

V. EGZAMINY TEORETYCZNE I KONDYCYJNE

1. W  każdym  sezonie  rozgrywkowym sędziowie  klasy  O,  A,  asystenci  od IV  ligi  wzwyż  oraz
sędziowie klasy B są zobowiązani do udziału w następujących egzaminach sprawdzających: 

a) egzamin jesienny,
b) egzamin wiosenny.

2. Na  egzamin  teoretyczny  składać  się  będzie  test  z  30  (trzydziestu)  pytań,  
na które  należy udzielić  odpowiedzi w czasie 30 (trzydziestu) minut.  Egzamin teoretyczny
uważa  się  za  zaliczony  w  przypadku  uzyskania  przez
sędziego  minimum  21,0  (dwadzieścia  jeden)  punktów.  W  przypadku  uzyskania  przez
sędziego liczby punktów mniejszej  niż 21,0 (dwadzieścia jeden),  egzamin teoretyczny jest
niezaliczony.

3. 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. 2 i 3.
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  przedstawili  aktualne badania lekarskie
jednoznacznie stwierdzają swoją gotowość do udziału w danym egzaminie. 

6. Egzamin kondycyjny dla sędziów klasy O oraz walczących o awans przeprowadza się według
następujących zasad:

Test 1:
6x40 metrów w odstępach 1,5-minutowych  –  maksymalny  dopuszczalny  czas  6,2 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  15  sekund  
z miejsca startu. Następnie mają oni 20 sekund na pokonanie 25 metrów pieszo. Na kolejny sygnał
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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. 
Minimum zaliczeniowe dla sędziów klasy O wynosi 10 okrążeń.

Dla  sędziów  ubiegających  się  o  awans  minimum  zaliczeniowe  wynosi:
- do klasy A - 10 okrążeń; 

- do klasy O - 11 okrążeń; 

- do IV ligi - 12 okrążeń

Kandydaci na sędziów IV ligi wiosenny egzamin kondycyjny zaliczają  wg zasad Regulaminu KS 
DZPN.

7. Egzamin kondycyjny dla pozostałych sędziów przeprowadza się według następujących zasad:
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 okrążeń, aby zaliczyć test wynosi 8.

8. Sędziowie klasy B  powyżej 45 roku życia, zdają egzamin kondycyjny polegający na 
przebiegnięciu dystansu 2800 metrów w czasie 24 minut.
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9. Egzaminy mają formę wyłącznie zaliczeniową.

10. Zarząd KS Jelenia Góra wyznacza terminy egzaminów :

 jesienny na pierwszy piątek lipca ewentualnie pierwszy piątek sierpnia – do wyboru
poprzez pisemną deklarację sędziego;

 wiosenny na pierwszy piątek kwietnia – termin może ulec zmianie z uwagi na warunki
atmosferyczne.

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. 

11.  Sędziemu  delegowanemu  na  oficjalne  zawody  w  terminie  egzaminu,  wyznacza  się  nowy
termin. Sędzia taki może być uwzględniany w obsadzie.

12. 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 przesłane drogą elektroniczną do KS
Jelenia Góra najpóźniej  24 godzin  po egzaminie.  Ocena szczególnych sytuacji  pozostaje  w
ges i Zarządu KS Jelenia Góra. 

13. Sędzia,  który  z  przyczyn  nieusprawiedliwionych  nie  weźmie  udziału  
w wyznaczonym terminie egzaminu,  zostanie przekazany  do dyspozycji  Zarządu KS  Jelenia
Góra. 

14. 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. Kolejny test zostanie potraktowany jako odbyty w pierwszym
terminie z prawem do awansu.

15. 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”.

16. Niezaliczenie z wynikiem pozytywnym trzech egzaminów powoduje przesunięcie sędziego do
klasy B.

17. Sędziowie  asystenci  od  IV-ligi  wzwyż  obowiązkowo uczestniczą  w egzaminach.  Wymagane
zaliczenie  egzaminów wynosi:  teoretyczny  21  pkt.  i  kondycyjny  10  okrążeń wg  reguł  „dla
pozostałych sędziów”.                   

V. SZKOLENIA

1. W każdym sezonie rozgrywkowym sędziowie są zobowiązani do udziału w następujących
kursach i szkoleniach:
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a) Stacjonarnych lub w formie zdalnej (on line) min. 2 w każdej rundzie,
b) pracach korespondencyjnych lub testach online (internetowych);
c) zimowym kursie organizowanym 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. 

VI. SPOSÓB OCENY (KWALIFIKACJE)

Końcowa lista kwalifikacyjna sędziów ubiegających się o awans w klasie O i A sporządza Zarząd
KS Jelenia Góra, w oparciu o kryteria:

1) średnia ocena z obserwacji pomnożona przez współczynnik  5,
2) ocena Zarządu KS Jelenia Góra każdego z kandydatów w oparciu o kryteria:

a) obecność na szkoleniach;
b)  pozytywne  zaangażowanie  w  działalność  KS  Jelenia  Góra (m.in.  udział  w  turniejach,
społeczne wsparcie działalności Zarządu KS Jelenia Góra);
c)  wiedza  z  zakresu  przepisów  gry  w  piłkę  nożną  prezentowana  podczas  testów  i  prac
korespondencyjnych, o których mowa w Rozdziale V. Niniejszego Regulaminu.
d) postawa etyczno – moralna;
e) poziom zdyscyplinowania sędziego (m.in.  brak kar nałożonych przez  Wydział  Dyscypliny
DZPN).

VII. AWANSE 

1. O  awansach  decyduje  Zarząd  KS  Jelenia  Góra na  podstawie  listy  klasyfikacyjnej  ustalonej
według zasad zawartych w Rozdziale VI.  Ostateczna decyzja  odnośnie awansów i  spadków
należy do  Zarządu KS Jelenia Góra, który zatwierdza listę sędziów klasy O i A. Sędziemu nie
przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu KS Jelenia Góra.

2. Po  zakończeniu  rundy  jesiennej  danego  sezonu  rozgrywkowego,  a  najpóźniej  przed
rozpoczęciem rundy wiosennej, Zarząd KS Jelenia Góra wytypuje:
a) z pośród sędziów klasy O min. 5 (pięciu) kandydatów na sędziów IV ligi,
b) z pośród sędziów klasy A min. 6 (sześciu) kandydatów na sędziów klasy O. 

3. Kandydaci na sędziów IV ligi zostaną poddani egzaminowi zaliczeniowemu na egzaminach IV
ligi  KS DZPN, w liczbie nie większej jak 5 (pięciu).  Lista kandydatów zostanie ogłoszona nie
później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

4. Awans z klasy O do IV ligi uzyska co najmniej jeden sędzia. Warunkiem uzyskania awansu jest
także zaliczenie egzaminów organizowanych przez KS DZPN.

5. Po zakończeniu sezonu z klasy A do klasy O awansuje minimum 2 (dwóch) sędziów.
6. Po  zakończeniu  sezonu  z  klasy  B  do  klasy  A  awansuje  minimum  4  (czterech)  sędziów,

wyłonionych przez Zarząd KS Jelenia Góra.
7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Jelenia Góra w trakcie trwania sezonu ma prawo

nadać  uprawnienia  do  prowadzenia  zawodów w wyższej  klasie  rozgrywkowej.  Warunkiem
powyższego  jest  uzyskanie  z  egzaminów  teoretycznych  i  kondycyjnych  niezbędnych
stosownych  minimów,  jak  również  przeprowadzenie  przez  sędziego  minimum  2  (dwóch)
zawodów objętych obserwacją w danej klasie rozgrywkowej, w której rozpoczął dany sezon.

8. W uzasadnionych  przypadkach,  po  wnikliwym  rozpatrzeniu  każdego  przypadku,  Zarząd  KS
Jelenia Góra może podjąć decyzję o awansowaniu sędziego na innych warunkach niż opisane
w niniejszym Regulaminie. Powyższe dotyczy byłych zawodników grających od IV ligi  wzwyż
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oraz byłych sędziów prowadzących zawody od IV ligi wzwyż.
9. Sędzia,  który  w  trakcie  danego  sezonu  rozgrywkowego  został  ukarany

prawomocną  karą  dyscyplinarną  od  jednego  miesiąca  wzwyż,  nie  może  uzyskać
awansu do klasy wyższej.

10. Po  sezonie z  klasy  O do  klasy  A  spada  tylu  sędziów,  aby  po  uwzględnieniu  przesuniętych
sędziów z  IV ligi  oraz  po awansie sędziów z  klasy  A do klasy  O,  liczba sędziów w klasie O
wynosiła do 20 sędziów.

11. Po  sezonie  z  klasy  A  do  klasy  B  spada  tylu  sędziów,  aby  po  uwzględnieniu  przesuniętych
sędziów   z klasy O do klasy A oraz po awansie sędziów z klasy B,  liczba sędziów w klasie A
wynosiła  do 35 sędziów.

12. 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 rozgrywkowym.

VIII   SPADKI

1. O spadkach z danej klasy rozgrywkowej decyduje Zarząd KS Jelenia Góra na podstawie 
kryteriów:

a) obecność na szkoleniach;
b) pozytywne zaangażowanie w działalność KS Jelenia Góra (m.in. udział w turniejach, 
społeczne wsparcie działalności Zarządu KS Jelenia Góra);
c) wiedza z zakresu przepisów gry w piłkę nożną prezentowana podczas testów i prac 
korespondencyjnych, o których mowa w Rozdziale V. niniejszego Regulaminu.
d) postawa etyczno – moralna;
e) poziom zdyscyplinowania sędziego (m.in. kary nałożone przez Wydział Dyscypliny DZPN).
f) informacje nt. poziomu prowadzenia zawodów.

  2. O liczbie sędziów wyznaczonych do spadku z danej klasy rozgrywkowej decyduje Zarząd KS
Jelenia Góra.

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;
b) Weryfikowanie znajomości przepisów gry w piłkę nożną wśród sędziów poprzez prace 

i testy korespondencyjne „on line”
c) Organizowanie egzaminów kondycyjnych wyłącznie dla sędziów ubiegających się o 

awans, zaś w przypadku pozostałych sędziów 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.
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X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Zarząd KS  Jelenia  Góra może udzielić  przed rozpoczęciem sezonu sędziemu urlopu na jego
pisemny wniosek. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od planowanego
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 sędziów.
3. 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.

4. 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 działalności szkoleniowej KS Jelenia Góra,
e) nie  przestrzega  Regulaminów  i  Postanowień  Zarządu  PZPN,  DZPN  

i Zarządu KS Jelenia Góra.

5. 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, może nie być uwzględniany w obsadzie
sędziowskiej  .  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 Dyscypliny.

6. Do  interpretacji  niniejszego  Regulaminu  upoważniony  jest   Zarząd  KS  Jelenia  Góra.

7. 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.

8. Traci moc dotychczasowy „ Regulamin Klasyfikowania sędziów na sezon 2021/2022”.  

9. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący KS Jelenia Góra.           
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Załącznik nr 1.

Deklaracja 
……………………………..
           Data 

Ja ………………………………………………. sędzia klasy …………………………….. zamierzam ubiegać się o awans 
               Imię i Nazwisko                                                         

 do wyższej klasy rozgrywkowe, tj do klasy …………………………       .

……………………………………….
           Czytelny podpis
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