
 

OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU 

KOLEGIUM SĘDZIÓW 
__________________________________________________________________________________ 

 

REGULAMIN 
selekcji i nadawania uprawnień obserwatora Kl. O i A   

OZPN Nowy Sącz w sezonie 2016/17 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Użyte w niniejszych Zasadach określenie „Obserwator” oznacza obserwatora piłki nożnej 
na szczeblu OZPN w rozgrywkach Klasy Okręgowej lub A OZPN Nowy Sącz. Uprawnienia 
obserwatora nadaje Zarząd lub Prezydium Zarządu OZPN na wniosek Zarządu  Kolegium 
Sędziów OZPN. 

2. Listę obserwatorów i kandydatów na obserwatora sporządza Zarząd KS OZPN. 
3. Uprawnienia obserwatora nadaje się na sezon rozgrywkowy. 
4. Kandydat na obserwatora musi spełniać następujące wymogi : 

 posiadać minimum średnie wykształcenie, 
 odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 
 wyróżniać się niezbędnymi do pełnienia tej funkcji predyspozycjami jak: wiedza, 

doświadczenie, obiektywizm, rzetelność, i autorytet w Organizacji Sędziowskiej, 
aktywnie uczestniczyć w działalności WS lub innych Wydziałach i Komisjach OZPN, 

 uczestniczyć w szkoleniach i zebraniach plenarnych, 
 poddawać się wszelkim formom egzaminów teoretycznych organizowanych przez 

Zarząd KS OZPN, 
 wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie zawodów. 

 
Rozdział II. Postanowienia szczegółowe: 

 
1. Obserwatorem może być tylko były sędzia piłkarski, który aktualnie nie sędziuje zawodów 

drużyn seniorów jako sędzia czynny oraz który prowadził zawody jako sędzia główny 
minimum 3 sezony na poziomie maksymalnie 1 klasę rozgrywkową niższym niż klasa 
obserwacji o którą się ubiega.  

2. Kandydatów na obserwatorów wyłania się spośród kandydatów którzy złożyli akces do 
podjęcia się tej funkcji, wg wymaganych kryteriów. Ilość obserwatorów w danej klasie 
ustala Zarząd KS OZPN. 

3. Przed sezonem rozgrywkowym, obserwatorzy poddawani będą egzaminom     
teoretycznym, które mają charakter zaliczeniowy. 

4. Zaliczenie egzaminu jest warunkiem nadania uprawnień obserwatora: 
5. test pisemny składa się z 30 pytań, minimum zaliczeniowe wynosi 24 punkty dla klasy O, 

21 pkt dla klasy A i B. 
6. W losowych i uzasadnionych przypadkach, Zarząd KS OZPN może zwolnić obserwatora od 

złożenia egzaminu w pierwszym terminie.  Nie zwalnia to jednak obserwatora od złożenia 
egzaminu w ostatecznym terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS OZPN. 

7. Z obowiązku zdawania egzaminu zwolnieni są obserwatorzy od Ekstraklasy do III Ligi, 
którzy zaliczyli egzamin na szczeblu centralnym. 

8. Uprawnienia obserwatora wygasają: 
 po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 
 po przekroczeniu 67 roku życia, limit ten nie dotyczy byłych sędziów Ekstraklasy, I, II i 

III Ligi (trzech najwyższych szczebli rozgrywkowych),  
 po złożeniu rezygnacji z funkcji obserwatora, 
 po podjęciu decyzji przez Zarząd KS OZPN. 

       9.   Obserwator może być okresowo urlopowany, jeśli złożył egzamin z wynikiem pozytywnym  
             w obowiązującym terminie, a o uprawnieniach obserwatora po urlopie decyduje Zarząd KS. 
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       10. Zarząd KS OZPN musi czasowo zawiesić uprawnienia obserwatora lub skreślić 
                go z listy, jeżeli: 

 nie uczestniczy w działalności KS lub innych Komisjach związku, 
 ocenia sędziów nieobiektywnie, nieadekwatnie do instrukcji obserwatora PZPN, 

11. Obserwator: 
 nie może być pracownikiem, ani działaczem społecznym Klubu Sportowego 

prowadzącego sekcję piłki nożnej,  
 nie może otrzymywać żadnych świadczeń z Klubu sportowego z wyjątkiem ryczałtu 

obserwatora. 
12. Obserwator posiadający uprawnienia obserwatora Szczebla Centralnego, III i IV ligi ma  
       obowiązek przeprowadzić w IV lidze w danej rundzie  jedną obserwację społecznie (MZPN     
       pokrywa koszty przejazdu na mecz). 
13. Obserwator posiadający uprawnienia obserwatora tylko V ligi ma obowiązek  
       przeprowadzić w V lidze w danej rundzie  jedną obserwację społecznie (OZPN pokrywa  
       koszty przejazdu na  mecz). 
14.Obserwator nie może rościć sobie prawa co do ilości obserwowanych meczy. 
15.Obowiązkiem obserwatorów jest składanie rzetelnych sprawozdań (obserwacji) z ocenami  

adekwatnymi do sytuacji boiskowych do 48 godzin po zakończonych zawodach: jeden  
egzemplarz w formie elektronicznej na adres e-mail sędziego zawodów, a drugi również w 
formie elektronicznej na adres brozeklabowa@wp.pl  

16. Obserwator powinien urlopować się co najmniej 14 dni przed terminem danej kolejki, na  
którą  chce być urlopowany (nie dotyczy wypadków losowych). 

17. Traci moc dotychczasowy regulamin określający „Zasady selekcji i nadawania  
uprawnień  obserwatora  kl. „O” i „A” Kolegium Sędziów OZPN od sezonu   
2015/16. 

18. Niniejszy Regulamin został przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd KS OZPN w Nowym Sączu  
w dniu 3 sierpnia 2016r. i tylko jemu przysługuje prawo jego interpretacji. 

19. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Prezydium OZPN Nowy Sącz  
w dniu 5 sierpnia 2016 r.   i zatwierdzony przez Zarząd OZPN Nowy Sącz w dniu 10 
sierpnia 2016 r  - obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2016/2017. 

 
 
 

  Prezes OZPN Nowy Sącz 
         /-/ Robert Koral 

 
 
 


