
REGULAMIN KADRY KS NOWY SĄCZ NA SEZON 2016/2017 

 

 
I. ZAŁOŻENIA  

 

Powołuje się Kadrę Sędziów Komisji Sędziowskiej Kolegium Sędziów w Nowy Sączu, celem 

wyselekcjonowania i objęcia szczególnym nadzorem szkoleniowym i organizacyjnym, przede 

wszystkim młodych i perspektywicznych sędziów, którzy swoją postawą i zaangażowaniem, dają 

podstawy zakładad, iż w perspektywie rywalizowad mogą o awans na wyższe szczeble. 

Cele programu „Kadra” są:  

 

 Wyszukiwanie sędziów zdolnych na wszystkich poziomach rozgrywek;  

 Rozwijanie i kształtowanie umiejętności sędziowskich;  

 Mobilizowanie do doskonalenia i podnoszenia własnych kwalifikacji;  

 Prowadzenie młodych, utalentowanych sędziów z niższego poziomu do poziomu 

najwyższego. 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Użyte w niniejszych zasadach określenie „Sędzia Kadry” oznacza sędziego powołanego przez 

Zarząd Komisji Sędziowskiej Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu do Kadry, 

posiadającego ;uprawnienia do prowadzenia zawodów klasy okręgowej, A oraz B klasy oraz 

innych zawodów będących w gestii  OZPN w Nowym Sączu, oraz zachowujący prawo awansu 

do wyższej klasy. 

2. Kadra powoływana jest każdorazowo na jeden sezon rozgrywkowy (jesieo/wiosna).  

3. O powołaniach do Kadry decyduje Zarząd Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu.   

 

 

 

 

 

 



 

III. EGZAMINY TEORETYCZNO – KONDYCYJNE  

 

1. W sezonie rozgrywkowym 2016/2017 zostaną przeprowadzone około 2  egzaminy 

teoretyczno-kondycyjne w miesiącu wrześniu, październiku oraz listopadzie rundy jesiennej, 

oraz w kwietniu, maju i czerwcu rundy wiosennej.  

2. Terminy egzaminów zostaną podane zainteresowanym sędziom z wyprzedzeniem 1 

miesiąca..  

3. Egzamin teoretyczny składa się z 20 testowych pytao z wybranych wcześniej artykułów 

Przepisów Gry w Piłkę Nożną. Egzamin uważa się za zaliczony, jeżeli sędzia uzyska min. 80% 

prawidłowych odpowiedzi (16,0 pkt.).  

4. Egzamin kondycyjny (test interwałowy) będzie przeprowadzony według nowego sposobu 

określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu Kadry.  

5. Dwukrotne nie zaliczenie egzaminu kondycyjnego lub przedstawienie zaświadczeo 

zwalniających z udziału w takim egzaminie, z wyłączeniem długotrwałej kontuzji, spowoduje 

skreślenie sędziego z Kadry.  

6. Dwukrotne nie zaliczenie egzaminów teoretycznych spowoduje skreślenie sędziego z 

Kadry.  

7. Brak udziału sędziego w egzaminie kondycyjnym bez zaświadczenia lekarskiego powoduje 

nie zaliczenie całego egzaminu kadry w danym terminie.  

 

IV.  SPRAWDZIANY PRAKTYCZNE – SZKOLENIE 

 

Sędziowie Kadry objęci zostaną zintensyfikowanymi sprawdzianami praktycznymi.  Sędziowie 

z Kadry będą m.in sędziowad mecze z Członkami Zarządu Komisji Sędziowskiej KS OZPN w 

Nowym Sączu, po których to nastąpi szczegółowa analiza oraz omawianie danego meczu. 

 

V.  ZASADY KLASYFIKACJI I PUNKTACJI  

 

Po każdym egzaminie będzie robiona klasyfikacja sędziów Kadry KS Nowy Sącz. 

Będzie  polegała na wyciągnięciu średniej ze wszystkich egzaminów teoretycznych jakie 

napisał dany sędzia plus punkty bonusowe za zdane egzaminy teoretyczne oraz 

kondycyjne. 



 

1. Punkty bonusowe będą przyznawane za:  

 Zaliczenie egzaminu kondycyjnego +1 pkt;  

 Zaliczenie egzaminu teoretycznego + 2 pkt;  

 Niezaliczenie egzaminu teoretycznego 0 pkt;  

 Niezaliczenie egzaminu teoretycznego 0 pkt;  

 Nieobecnośd usprawiedliwiona (L4, zaświadczenie od pracodawcy, względnie inna 

wiarygodna forma usprawiedliwienia) 0 pkt;  

2. Usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniu należy wyłącznie do Zarządu Komisji 

Sędziowskiej w Nowym Sączu i może nastąpid jedynie, gdy usprawiedliwienie wpłynie w ciągu 

24 godzin przed terminem danego spotkania do Referenta ds. Szkolenia KS Nowy Sącz.  

3. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecnośd w jednej rundzie na spotkaniach 

spowoduje skreślenie sędziego z Kadry.  

4.   Aby byd ostatecznie sklasyfikowany w koocowym RANKINGU KADRY, uczestnik kadry musi 

posiadad 50% frekwencje na spotkaniach kadry (czyli min. 3 razy). 

5.  Za każdą obecnośd na spotkaniu kadry, sędzia otrzymuje dodatkowy 1 pkt do koocowego 

RANKINGU KADRY. (czyli 6 obecności= 6 pkt, 5 obecności = 5 pkt, itd.) 

 

VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE  

 

1. Sędziowie osiągający najlepsze wyniki mogą byd częściej uwzględniani w obsadzie. 

2. Na zakooczenie danej Rundy dwaj najlepsi Sędziowie zostaną decyzją Zarządu KS Nowy 

Sącz zwolnieni z opłaty KFD. 

3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Komisji Sędziowskiej 

OZPN w Nowym Sączu.  

4. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Komisji Sędziowskiej Kolegium Sędziów 

w Nowym Sączu  w dniu 31 sierpnia 2016 roku uchwałą nr 5 /2016 i obowiązuje od dnia 

uchwalenia. 

 
 
 Przewodniczący Komisji Sędziowskiej          Referent Szkolenia Komisji Sędziowskiej 
        KS OZPN w Nowym Sączu                                                             KS OZPN w Nowym Sączu 
 
  
                 KONRAD KOLAK                    KRZYSZTOF BUDNIK 

 



Załącznik nr 1 
 
TEST SZYBKOŚCI 
 

 
 
 

- 6 x 40m  

•Przerwa pomiędzy sprintami – 60’’  

•Dystans od linii startu do komórki startowej – 1,5m  

•Start – statyczny (Sędziowie powinni się ustawiać tak, aby stopa, którą stawiają z przodu dotykała 
„linii startowej”).  
 
•Jeżeli sędzia nie zaliczy jednego z sześciu biegów, musi otrzymać siódmą próbę, natychmiast po 
szóstym biegu.  

•Jeżeli sędzia nie zaliczy dwóch z siedmiu biegów, to taki test jest niezaliczony.  

TEST WYTRZYMAŁOŚCI 
 

 
 
 



 
Test wytrzymałości  
 

•Sędziowie pokonują wyznaczony dystans w interwale: 75 m bieg z wysoką intensywnością oraz 25 m 
marsz.  

•Tempo jest regulowane przez pliki dźwiękowe audio lub sygnał gwizdka.  

•Sędziowie muszą startować z pozycji stojącej.  

•Sędziom nie wolno startować przed sygnałem gwizdka  

 
  

TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY 

   Czasy   Dystans 

Interwał  15’’/22’’   4000m 

Test szybkości     6,20  40 m 

 

 

 

 


