
OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

W NOWYM SĄCZU  
KOMISJA SĘDZIOWSKA 

 
 

REGULAMIN SĘDZIÓW PRZYNALEŻNYCH DO KOMISJI 
SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU ORAZ REGULAMIN 

KLASYFIKACJI SĘDZIÓW  

KLASY B W SEZONIE 2017/2018 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy dotyczy wszystkich sędziów z terenu Nowego Sącza przynależnych do 

Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu. „Regulamin klasyfikacji sędziów” dotyczy 
sędziów nie uprawnionych do prowadzenia zawodów piłki nożnej Klasy „A” lub 
wyższej w sezonie 2017/2018.   

2.  Każdy sędzia,      aby      móc      awansować      musi      uczestniczyć 

w egzaminach konkursowych (zimowym i letnim), zaliczając: 

a) egzamin teoretyczny na ocenę minimum 4,10 (21 prawidłowych odpowiedzi),  

b) egzamin kondycyjny na ocenę 5,0.  
 

3. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów, włączający się w 
działalność Komisji Sędziowskiej lub Kadry szkoleniowej mogą być częściej 
uwzględniani w obsadzie.   

4. Liczba otrzymanych przez sędziego zawodów do prowadzenia nie podlega żadnym 
reklamacjom ani roszczeniom ze strony sędziego.  

 

II. WIEK I LIMITY  

 
1. Dla sędziów Komisji Sędziowskiej OZPN Nowy Sącz prowadzących zawody klasy 

„B” ustala się następujące granice wieku:   
- kandydat na sędziego Klasy „A” maksymalnie do 47 lat, - 
granica wieku – do 60 lat,   
- kandydat na sędziego – do 45 lat.  

 
2. Sędzią może zostać wyłącznie osoba legitymująca się świadectwem ukończenia 

szkoły średniej lub kontynuująca naukę w szkole średniej.  
 

 

III. PODZIAŁ NA GRUPY  
 

1. Sędziów klasy „B” dzieli się na trzy grupy:  
 

a) Sędziowie, którzy aspirują do wyższej ligi i chcą ubiegać się o awans do klasy 
„A” w danym sezonie rozgrywkowym zostają przydzieleni do grupy 1.   

b) Sędziowie, którzy nie mają aspiracji do awansu zostają przydzieleni do grupy  

2.   
c) Kobiety (sędzie) zostają przydzieleni do grupy 3. 
d) Sędziowie urodzeni w 1979 r i starsi, którzy nie maja aspiracji do awansu 
zostają przydzieleni do grupy 4.  

 
2. Sędziowie, którzy nie mają prawa awansu mogą wybrać, w której grupie chcą zdawać 

egzamin.   
3. Każdy sędzia bezpośrednio przed egzaminem ma obowiązek zgłosić 

Przewodniczącemu Komisji egzaminacyjnej, do której grupy chce trafić. Każda z grup 
ma swoje limity czasu na egzaminie kondycyjnym  
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IV. EGZAMINY TEORETYCZNO – KONDYCYJNE. 

 
1. W każdym sezonie rozgrywkowym Zarząd Komisji Sędziowskiej organizuje 

egzaminy konkursowe: zimowy i letni. Egzamin zimowy przeprowadza się po 
zakończeniu rundy jesiennej lub przed rozpoczęciem rundy wiosennej, a egzamin letni 
po zakończeniu rundy wiosennej.   

2. Udział w egzaminach jest obowiązkowy dla wszystkich sędziów.  
 

3. Usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie powinny być skutecznie doręczone do 
sekretarza Komisji Sędziowskiej w formie pisemnej lub mailowej na adres 
komisjasedziowska@gmail.com przed wyznaczonymi terminami egzaminów.   
Zasadność usprawiedliwień rozpatruje Zarząd Komisji Sędziowskiej.  

 
4. Na każdy egzamin Przewodniczący Komisji Sędziowskiej powołuje Komisję 

Egzaminacyjną, której zadaniem jest przeprowadzenie egzaminów i przekazanie ich 
wyników do sekretarza Komisji Sędziowskiej.   

5. Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań testowych. Za każdą pełną odpowiedź  

otrzymuje  się  1  pkt,  za  odpowiedź  niepełną  0,5  pkt.,  a  za  odpowiedź  błędną 
 

– 0 pkt. Egzamin uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania przez sędziego nie 
mniej niż 21 pkt. na 30 możliwych do zdobycia. Jeżeli sędzia zdobędzie mniej niż 
21 pkt. egzamin nie jest zaliczony – 0,00.  
Skala ocen z egzaminu teoretycznego (przeliczenie punktów na ocenę) przedstawia 
się następująco:  
30,0 pkt. = 5,00; 29,5 pkt. = 4,95; 29,0 pkt. = 4,90; 28,5 pkt. = 4,85; 

28,0 pkt. = 4,80; 27,5 pkt. = 4,75; 27,0 pkt. = 4,70; 26,5 pkt. = 4,65; 

26,0 pkt. = 4,60; 25,5 pkt. = 4,55; 25,0 pkt. = 4,50; 24,5 pkt. = 4,45; 

24,0 pkt. = 4,40; 23,5 pkt. = 4,35; 23,0 pkt. = 4,30; 22,5 pkt. = 4,25; 

22,0 pkt. = 4,20; 21,5 pkt. = 4,15; 21,0 pkt. = 4,10;  

poniżej 21,0 pkt. = ocena 0,00.     

 

Egzamin kondycyjny przeprowadza się w dwóch etapach (testach): 

 

6. Test 1:   
6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych – maksymalny dopuszczalny czas grupa 
1 – 6,1 sekundy, grupa 2 i kobiety – 6,3 sekundy dla każdego z 6 szybkich biegów. 
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 
metrów). Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną 
dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeśli dwa sprinty są niezliczone, to sędzia nie 
zalicza tego testu. Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr1.   

7. Test 2:   
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. Na pierwszy gwizdek 
prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 75 metrów w czasie podanym w tabeli 
z miejsca startu. Po czym pokonują 25 metrów w czasie podanym w tabeli. Cztery 
takie cykle składają się na 1 okrążenie. Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem 
gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 2 pachołki (1,5 metra przed i 1,5 
metra za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej 
stopy w „strefie chodzenia”, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za 
pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony. Sędziowie 
nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem.  

 

 Grupa 1  Grupa 2  Grupa 3         Grupa 4 
          

bieg  chód bieg  chód bieg  chód  Bieg     chód 
          

15 sek.  20 sek. 17 sek.  22 sek. 17 sek.  24 sek. 17 sek. 24 sek. 
       

        Dystans 4000 m Dystans 4000 m Dystans 4000 m        Dystans 2400 
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8. Sędziowie mają prawo do zdawania egzaminów w dwóch terminach : pierwszym i 
poprawkowym. Zwolnienie lekarskie przedstawione mogą być jedynie przed 
egzaminem sprawnościowym. Tak przedstawione zwolnienie powoduje, że egzamin w 
terminie poprawkowym liczony będzie jako egzamin zdawany w I-szym terminie z 
zaliczeniem ocen uzyskanych w tym egzaminie. Pozostałym sędziom uczestniczącym 
w sesji poprawkowej bez względu na uzyskane wyniki do końcowej klasyfikacji z 
tego egzaminu zaliczona zostanie ocena 4,0 z teorii w przypadku poprawiania 
egzaminu teoretycznego, 4,0 z kondycji w przypadku poprawiania egzaminu 
kondycyjnego.  

 
9. Drugi termin egzaminu jest terminem ostatecznym. Niezaliczenie egzaminu w tym 

terminie powoduje odsunięcie sędziego od prowadzenia zawodów do momentu 
zaliczenia następnego egzaminu. Dotyczy to również osób przystępujących do tego 
egzaminu na prawach pierwszego terminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w 
drugim terminie jest wniesienie opłaty na rzecz KFD KmS w Nowym Sączu w 
wysokości 100 złotych (dotyczy wszystkich zdających).  

 
10. W uzasadnionych przypadkach losowych Zarząd Komisji Sędziowskiej na pisemny 

wniosek sędziego może zwolnić sędziego z uczestnictwa w jednym z egzaminów 
konkursowych w danym sezonie rozgrywkowym, wyznaczając jednocześnie 
dodatkowy termin.  

 
a) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w dodatkowym terminie jest wniesienie opłaty 

regulaminowej na rzecz KFD w wysokości 100 zł.   
b) Po zaliczeniu egzaminu sędzia może być dopuszczony do prowadzenie zawodów. W 

takiej sytuacji egzamin traktowany jest jak egzamin w pierwszym terminie.   
c) Sędzia, który nie weźmie udziału w egzaminie konkursowym i nie usprawiedliwi 

swojej nieobecności na tym egzaminie, nie może być uwzględniany przy obsadzie 
zawodów do czasu zaliczenia egzaminu teoretyczno – kondycyjnego.   

d) Regulacje zawarte w ust. 10 dotyczą także przypadku, gdy sędzia w trakcie 
egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji potwierdzonej przez lekarza.   

11. Sędziom, którzy nie uczestniczyli w pierwszym terminie egzaminu konkursowego z 
powodów innych niż losowe, przysługuje prawo uczestniczenia w takim egzaminie w 
dodatkowym terminie.  

 
a) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w dodatkowym terminie jest wniesienie 

opłaty regulaminowej na rzecz KFD w wysokości 100 zł.   
b) Po zaliczeniu egzaminu sędzia może być dopuszczony do prowadzenia zawodów.  

c) Bez względu na uzyskane wyniki do końcowej klasyfikacji zaliczona zostanie  

4,00 z egzaminu teoretycznego oraz  4,00 z egzaminu kondycyjnego.  
 

d) Sędzia, który nie zaliczy egzaminu konkursowego w sesji poprawkowej nie może 
być uwzględniany przy obsadzie zawodów do czasu zaliczenia egzaminu 
teoretyczno - kondycyjnego.  

 

V. ODWOŁANIA.  

 
1. Każdy sędzia, który wziął udział w egzaminie teoretycznym ma obowiązek zrobić 

kopię lub odebrać od sekretarza Komisji Sędziowskiej kopię swojej pracy 
egzaminacyjnej. Jeśli tego nie dokona w terminie 7 dni od zakończenia egzaminu, 
uważa się, że praca została do niego skutecznie dostarczona.  

 
2. Sędzia ma prawo złożyć odwołanie od wyniku egzaminu podanego przez Komisję 

Egzaminacyjną w terminie do 7 dni od otrzymania pracy egzaminacyjnej.   
3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie z podaniem uzasadnienia podnoszonych 

kwestii.   
4. Odwołanie rozpatruje Komisja Egzaminacyjna w terminie do 30 dni od jego 

wniesienia.   
5. Od decyzji wydanej w trybie określonym w ust. 4 nie przysługują sędziemu dalsze 

odwołania.  
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6. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z Komisją Szkoleniową 
mogą zmienić interpretację odpowiedzi lub ustalić, iż udzielone przez sędziów w 
testach egzaminacyjnych różne odpowiedzi na to samo pytanie mogą być traktowane 
wielotorowo.  

 
7. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z Komisją Szkoleniową po 

zmianie wzorcowej odpowiedzi mogą zmniejszyć sędziom punktację. Traktując różne 
odpowiedzi na to samo pytanie wielotorowo, dokonują korekty punktacji (przyznając 
wyłącznie dodatkowe punkty) nie tylko tym sędziom, którzy wnieśli w tej sprawie 
przewidziane regulaminem odwołanie, ale wszystkim sędziom, których odpowiedź 
można traktować wielotorowo.  

 

VI. AWANSE I SPADKI. 

 
1. Sędzia może być awansowany do wyższej klasy rozgrywkowej po zaliczeniu obu 

egzaminów w grupie 1 oraz spełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszym 
regulaminie.   

2. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego Zarząd Komisji Sędziowskiej wskazuje 
kandydatów do awansu do Klasy „A”. Kandydaci muszą zostać zatwierdzeni przez 
Zarząd Kolegium Sędziów, oraz Prezydium Zarządu OZPN Nowy Sącz   

3. Przy wyborze kandydatów Zarząd będzie kierował się następującymi kryteriami:  
 

a) Poziom prowadzenia zawodów (na podstawie opinii powziętej przez członków 
Zarządu oraz zebranej od obserwatorów i sędziów wyższych szczebli w trakcie 
wspólnie prowadzonych meczów),  

b) Wyniki osiągane na egzaminach,  
 

c) Wyniki osiągane w Kadrze szkoleniowej (pokazują motywację sędziego do 
podnoszenia kwalifikacji),   

d) Wiekiem, postępami w rozwoju umiejętności oraz długością stażu 
sędziowskiego. W pierwszej kolejności będą brani pod uwagę sędziowie 
młodzi, perspektywiczni, którzy rokują szansę awansu na wyższe szczeble 
rozgrywkowe w przyszłości.   

e) Zaangażowanie w działalność Komisji Sędziowskiej oraz Kadry szkoleniowej.  
 

4. Do Klasy „A” zostanie awansowana liczba sędziów zgodna z limitem ustalonym przez 
Kolegium Sędziów OZPN.   

5. Do prowadzenia zawodów Klasy „B” oraz grup młodzieżowych sędziów wyznacza   
Referent ds. obsady. Warunkiem koniecznym do prowadzenia tych zawodów jest 
jednak posiadanie przez sędziego pozytywnej oceny z egzaminu teoretyczno – 
kondycyjnego.  

 

VII. USTALENIA KOŃCOWE. 

 
1. Na zawodach klasy „B” co do zasady sędziowie nie są poddawani egzaminom 

praktycznym (obserwacjom). Z tego powodu bardziej doświadczeni sędziowie mają 
obowiązek przeprowadzić szkolenie sędziom młodszym stażem, jeśli prowadzą 
wspólnie mecz. Odbywa się to na takiej samej zasadzie jak w przypadku obserwacji, 
jednak bez wystawiania oceny.  

 
2. Sędzia może być czasowo urlopowany. Zapisy w ust. 2 i 3 dotyczą sędziów 

przynależnych do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu i nie uprawnionych do 
prowadzenia zawodów piłki nożnej Klasy „A” lub wyższej.   

3. Zarząd Komisji Sędziowskiej może udzielić urlopu sędziemu na jego pisemny 
wniosek, który zainteresowany obowiązany jest przekazać w formie pisemnej 
Sekretarzowi Komisji Sędziowskiej.   

4. Jeżeli długość urlopu zawiera w sobie nieobecność na dwóch egzaminach 
konkursowych, sędzia nie może być uwzględniany przy obsadzie zawodów do czasu 
zaliczenia egzaminu teoretyczno - kondycyjnego.  
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5. Decyzje w sprawie sędziego naruszającego poniższe punkty podejmuje Zarząd 
Komisji Sędziowskiej na wniosek Referenta ds. dyscypliny:   

a) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie,   
b) narusza normy etyczno-moralne,  

c) nie wykazuje niezbędnego zdyscyplinowania,  
 

d) nie uczestniczy aktywnie w działalności organizowanej przez Kolegium 
Sędziów oraz Komisję Sędziowską a w szczególności w pracy szkoleniowej.   

e) kwestionuje liczbę i rodzaj otrzymanych przez sędziego zawodów do 
prowadzenia   

6. Sędzia związkowy nie może prowadzić żadnych zawodów piłki nożnej 
(mistrzowskich i towarzyskich) bez zgody Referenta Obsady. Złamanie tego zakazu 
skutkuje przekazaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej Kolegium Sędziów celem 
ukarania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na zawody mistrzowskie nie przybył sędzia 
(sędziowie) delegowany przez Referenta Obsady.  

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 
1. Do interpretacji Regulaminu Klasyfikacji Sędziów upoważniony jest Zarząd Komisji 

Sędziowskiej Nowy Sącz.   
2. Niniejszy Regulamin został opracowany przez Zarząd Komisji Sędziowskiej w dniu 

31.07.2017 roku, oraz zatwierdzony przez Zarząd OZPN Nowy Sącz w dniu   
02.08.2017 r.  

 
 
 
 

 

Za Zarząd OZPN Nowy Sącz: 
 

 

Prezes OZPN Nowy Sącz 

 
Robert Koral 

 
 
 
 
 
 


