
 
 

               
 
 

 

PROPOZYCJA RAMOWEGO PLANU SZKOLENIA 

Sędziów i Obserwatorów  

Runda – „WIOSNA 2017” – sezon 2016/2017 

( plan będzie zatwierdzony na najbliższym zarządzie, który odbędzie się w dniu egzaminów wiosennych). 

Przygotował Referent ds. szkolenia 

Hubert Kożuch 

     

     

Otrzymują: 

 

1. Zarząd OZPN w Nowym Sączu 

2. Zarząd Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu 

3. Przewodniczący oraz Referenci ds. szkolenia Komisji Sędziowskich w: Nowym Sączu, Nowym Targu, Gorlicach i 

Limanowej 

 
  

  



  

  

Ramowy Plan Szkolenia Sędziów i Obserwatorów na rok 2017 

 

Miesiąc 
Czas i miejsce 

spotkania 

 
Rodzaj zajęć Tematyka 

Odpowiedzialni za 
realizację 

Uwagi 

 
Styczeń 

2017 
 

 

Według uznania i 

własnych potrzeb 

Trening kondycyjny, 

ćwiczenia 

praktyczne 

 

 Indywidualne przygotowanie sprawnościowo – 

kondycyjne do rundy wiosennej sezonu 2016/2017. 

 Prowadzenie zawodów sparingowych i rozgrywek 

halowych. 

Indywidualnie 

sędziowie 

wszystkich klas 

rozgrywkowych 

 

Styczeń - marzec 

Nowy Sącz 

Nowy Targ 

Gorlice 

Limanowa 

Szkolenie 

teoretyczno-

audiowizualne  Kurs dla kandydatów na sędziów 

Referenci ds. 

szkolenia w 

Komisjach 

sędziowskich 

 

 

Luty 
2017 

 
 

 

Według uznania i 

własnych potrzeb 

Trening kondycyjny, 

ćwiczenia 

praktyczne 

 Indywidualne przygotowanie sprawnościowo – 

kondycyjne do rundy wiosennej sezonu 2016/2017. 

 Prowadzenie zawodów sparingowych i rozgrywek 

halowych. 

Indywidualnie 

sędziowie 

wszystkich klas 

rozgrywkowych 

 

Luty 

Nowy Sącz 

Nowy Targ 

Gorlice 

Limanowa 

 

 

Zebranie plenarne 

 

- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA:  

 Ręka – aktualne wytyczne PZPN 

Luty 2017 

Referenci ds. 

szkolenia w 

Komisjach 

sędziowskich 

 

Pod koniec 

miesiąca 

 

 
 

 
Marzec 

2017 
 

Stadion w 

Nawojowej 

18.03.2017 

(sobota) 

 

 

 

Egzaminy 

- EGZAMINY KONKURSOWE klasy „A” i „O” 

 Egzamin  kondycyjny 

 Egzamin  teoretyczny 

Referent ds. 

szkolenia 

Zarząd KS OZPN 

Nowy Sącz 

 

 

Marzec, kwiecień 

Nowy Sącz 

Nowy Targ 

Gorlice 

Limanowa 

 

Egzaminy 

 

- EGZAMINY KONKURSOWE klasy „B” 

 Egzamin  kondycyjny 

 Egzamin  teoretyczny 

Referenci ds. 

szkolenia w 

Komisjach 

sędziowskich 

 

 



 

Kwiecień 
2017 

Nowy Sącz 

Nowy Targ 

Gorlice 

Limanowa 

Zebranie plenarne 

Szkolenie 

teoretyczno-

audiowizualne 

test teoretyczny 

 

- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA: 

 SPA/DOGSO – kryteria oceny, zapisy i interpretacje. 

Marzec 2017 

 

Referenci ds. 

szkolenia w 

Komisjach 

sędziowskich 

 

Pod koniec 

miesiąca 

 

Nowy Sącz 

Nowy Targ 

Gorlice 

Limanowa 

 

Zebranie plenarne 

Szkolenie 

teoretyczno-

audiowizualne  

test teoretyczny 

 

- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA: 

 Masowe konfrontacje – zapobieganie, gaszenie i karanie. 

Kwiecień 2017 

Referenci ds. 

szkolenia w 

Komisjach 

sędziowskich 

Pod koniec 

miesiąca 

 

 

Nowy Sącz 

Nowy Targ 

Gorlice 

Limanowa 

 

Według uznania 

referentów szkolenia 

 

Szkolenie 

teoretyczno-

praktyczne 

prowadzone 

w trakcie meczu na 

trybunach. 

Omawianie sposobu 

prowadzenia 

zawodów 

- ZAKRES SZKOLENIA: 

 Szkolenie połączone z warsztatami  dla sędziów, którzy 

ukończyli ostatni kurs sędziowski, prowadzone w trakcie 

wybranego meczu drużyny lokalnej. 

Referenci ds. 

szkolenia w 

poszczególnych 

Komisjach 

sędziowskich 

Początek 

miesiąca 

 

Maj 
2017 

 

Nowy Sącz 

Nowy Targ 

Gorlice 

Limanowa 

 

Zebranie plenarne 

Szkolenie 

teoretyczno-

audiowizualne 

test teoretyczny 

 

- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA: 

 Zarządzanie czasem -  zasady doliczania czasu oraz  

kończenia części gry. 

Maj 2017 

 

 

 

 

Referenci ds. 

szkolenia w 

poszczególnych 

Komisjach 

sędziowskich 

Pod koniec 

miesiąca 

 

 

Czerwiec 
2017 

 

Nowy Sącz 

Nowy Targ 

Gorlice 

Limanowa 

 

Zebranie plenarne 

Szkolenie 

teoretyczno-

audiowizualne 

 

 

- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA: 

 Temat będzie podany w późniejszym terminie przez CKSZ. 

Czerwiec 2017 

 

 

 

 

Referenci ds. 

szkolenia w 

poszczególnych 

Komisjach 

sędziowskich 

Pod koniec 

miesiąca 

 

 

Stadion w 

Nawojowej 

24.06.2017 

(sobota) 

 

Egzaminy 
- EGZAMINY KONKURSOWE  klasy „A” i „O” 

 Egzamin  kondycyjny 

 Egzamin  teoretyczny 

Referent ds. 

szkolenia 

Zarząd KS OZPN 

Nowy Sącz 

 



Lipiec 
2017 

 

 

Według uznania i 

własnych potrzeb 

Trening kondycyjny, 

ćwiczenia 

praktyczne 

 

 Indywidualne przygotowanie sprawnościowo – 

kondycyjne do rundy jesiennej sezonu 2016/2017. 

 Prowadzenie zawodów sparingowych, turniejów, Pucharu 

Polski 

Indywidualnie 

sędziowie 

wszystkich klas 

rozgrywkowych 

 

 
 

UWAGA: 
1. Szczegółowe plany pracy Komisji Sędziowskich są integralną częścią niniejszego planu i powinny zostać sporządzone przez referentów ds. 
szkolenia w Podokręgach. 
2. Częstotliwość zebrań szkoleniowych może być większa, lecz obowiązkowo – z pełnym stanem szkolących się sędziów – taka jak w planie 

szkolenia. 
3. Tematyka szkoleń może jednostkowo różnić się od zaproponowanej, pod warunkiem większego zapotrzebowania na inny - zdaniem grupy -

istotny do omówienia temat. 
4. Zobowiązuje się referentów ds. szkolenia oraz Zarządy Komisji Sędziowskich do wprowadzenia systemu szkolenia młodych sędziów głównych 

(omawiania meczów) przez doświadczonych sędziów oraz sporządzania przez nich notatek szkoleniowych z meczu.  
 
5. Przypominam, że powyższe tematy są ustalone prze Centralna Komisję Szkoleniową PZPN: 
 

 Reprymenda vs kartka – polityka dyscyplinarna czyli kary indywidualne zgodne z literą i duchem Przepisów Gry – zrealizowany na 
Kursokonferencji w Poroninie przez kol. Grzegorza Jabłońskiego. 
 

 Ręka – aktualne wytyczne KS PZPN. 
 
 SPA/DOGSO – kryteria oceny, zapisy i interpretacje. 
 
 Masowe konfrontacje – zapobieganie, gaszenie i karanie. 
 
  Zarządzanie czasem – zasady doliczania czasu oraz kończenia części gry. 
 
 Ochrona wizerunku sędziego – na boisku i poza nim – zrealizowany na Kursokonferencji w Poroninie przez kol. Jacka Walczyńskiego. 
 

 
 
 

    Referent ds. szkolenia 

KSOZPN w Nowym Sączu 

                             Hubert Kożuch 

 
 
 



 
 

    
 
  

 


