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Zasady awansów i spadków Sędziów III ligi 

     Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 

w sezonie 2018/2019 

 

 

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

 

1.Niniejsze zasady zostały dostosowane do „Zasad awansu i spadku sędziów II ligi Kolegium 

    Sędziów PZPN”. 

2.Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia III ligi” oznacza sędziego 

    Kolegium Sędziów MZPN uprawnionego do prowadzenia  zawodów III ligi  grupy    

    Małopolsko - Świętokrzysko – Lubelsko – Podkarpackiej (grupa IV). 

3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie” rozgrywkowym, należy rozumieć cykl    

     rozgrywkowy (jesień - wiosna).  

4. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek III ligi grupy IV mogą  być  

    wyznaczani jedynie sędziowie spełniający następujące wymagania :  

   -  odznaczający się nienaganną postawą etyczno-moralną ; 

   -  posiadający sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę ; 

   -  wykazujący właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów ; 

   - działający aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej, szczególnie w zakresie  

       szkolenia ; 

   -  osiągający pozytywne oceny na prowadzonych zawodach ; 

   - nie mogą być pracownikami, ani działaczami społecznymi klubu sportowego        

        posiadającego sekcję piłki nożnej ; 

    - nie mogą być czynnymi zawodnikami sekcji piłki nożnej ; 

    - nie mogą być sędziami asystentami na zawodach szczebla centralnego, III i IV ligi. 

5. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów III ligi nadawane są na jeden sezon  

     rozgrywkowy i są równoznaczne z nadaniem licencji.  

     Sędzia zobowiązany jest do zapłacenia licencji przed rozpoczęciem  rozgrywek III ligi. 

6. W uzasadnionych przypadkach Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN ma prawo cofnąć  

     sędziemu uprawnienia III ligi w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, gdy popełni 

     przynajmniej jedno z wykroczeń:  

     - łamie lub uchyla się od spełnienia wymogów ujętych w niniejszych zasadach ; 

     -  naruszy normy etyczno – moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego (a także, 

        gdy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa  

        popełnione umyślnie) ; 

    -  nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN, MZPN ; 

    -  prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie. 

7. Sędzia III ligi może uzyskać awans po spełnieniu wszystkich warunków zawartych 

      w niniejszych zasadach. 

8. Szkolenie sędziów III ligi prowadzi we własnym zakresie Kolegium Sędziów 

      Małopolskiego ZPN.  

9. Awans i spadek sędziów III ligi następuje odpowiednio po zakończeniu całego sezonu  

     rozgrywkowego na podstawie procedur opisanych w niniejszych zasadach. 
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   Rozdział II. WIEK SĘDZIÓW. 
 

1.Dla sędziów III ligi grupy IV ustala się maksymalny wiek – do ukończenia 45 roku życia 

   (data urodzenia do dnia 30.06.1974 r.) ; jako miarodajny przyjmuje się wiek, jaki osiągnie 

    sędzia w dniu 30 czerwca. 

2. Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów III ligi kończą się po zakończeniu sezonu 

    2018/2019. 

Rozdział III. EGZAMINY PRAKTYCZNE. 
 

1. Na zawodach III ligi sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym (obserwacjom) : 

     a) oceny wystawiane są w skali od 5,0 do 10,0, z możliwością ich stopniowania co 0,10 ; 

     b) procedura postępowania i wystawiania ocen zgodna jest z wytycznymi dla 

          obserwatorów szczebla centralnego PZPN.  

2. Sędziowie pozostający w pełnej dyspozycji otrzymają około 5 zawodów w rundzie 

     do przeprowadzenia, z tym, że liczba otrzymanych zawodów do prowadzenia przez   

     sędziego nie podlega roszczeniom ze strony sędziego. 

3. Na zawodach sędzia jest oceniany przez obserwatora III lub wyższej ligi. 

4. W przypadku otrzymania niskiej noty, tzn.:  

    a) od 7,0 do 7,4 z egzaminu praktycznego decyzją Zarządu Kolegium Sędziów 

         Małopolskiego ZPN zostanie odsunięty od prowadzenia zawodów na okres 3 kolejek ; 

    b) dwukrotne otrzymanie noty poniżej 7,5 spowoduje przekazanie sędziego do dyspozycji 

        macierzystego KS (relegowanie z III ligi) ; 

    c) sędzia, który otrzyma notę 7,8 lub 7,9 z powodu popełnienia rażącego błędu będzie miał 

        braną do ocenę wg tabeli:  
  
Oceny z obserwacji, tzw. „łamane”: 
  

L. P. Oceny „łamane” Ocena 

1. 7,9 / 8,5 8,35 

2. 7,9 / 8,4 8,25 

3. 7,9 /8,3 8,2 

4. 7,8 /8,2 8,05 

5. 7,8 /8,1 7,95 

6. 7,9 / 8,0 7,9 

    d) w przypadku otrzymania przez sędziego asystenta noty 7,4 i niższej zostanie on 

        odsunięty od prowadzenia zawodów w III lidze na minimum 4 kolejki. 

5. Od wystawionych ocen przez obserwatora przysługuje sędziemu prawo odwołania się. 

     W przypadku stwierdzenia (np. na podstawie zapisu video filmowanego z całego meczu 

      tzn. od początku do końca zawodów – bez przerw, analizy raportu obserwatora), 

      że obserwator wystawił nieadekwatną ocenę w stosunku do zdarzeń mających wpływ 

      na końcowy wynik zawodów lub w odniesieniu do kar indywidualnych czy zespołowych 

      –   Zarząd  Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN ma prawo zweryfikować ocenę. 

     W tym przypadku w odniesieniu do obserwatora lub /i sędziego mogą być zastosowane 

     odpowiednie sankcje.  

6. Sędzia zostanie uznany za sklasyfikowanego w sezonie rozgrywkowym, jeżeli zostanie 

     poddany minimum 8 egzaminom praktycznym, w tym co najmniej 3 w każdej rundzie 

     rozgrywkowej.  

7. Sędzia ubiegający się o awans musi zaliczyć egzaminy teoretyczne i kondycyjne 

      w pierwszym terminie oraz przeprowadzić minimum 5 zawodów w rundzie  jesiennej. 

8. W uzasadnionych przypadkach losowych Zarząd Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN  

    może zdecydować o sklasyfikowaniu sędziego, który został poddany mniejszej ilości 

    egzaminów praktycznych. 
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9. W przypadku, gdy z powodów losowych sędzia nie prowadził zawodów przez okres całej 

     rundy rozgrywkowej (jesiennej lub wiosennej), decyzję co do pozostawienia go w III lidze 

     po analizie sytuacji, podejmie Zarząd Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN. 

 

 

Rozdział IV. EGZAMINY TEORETYCZNE l KONDYCYJNE. 
 

1. Egzaminy teoretyczne oraz kondycyjne dla sędziów III ligi będą organizowane centralnie 

w miejscu wyznaczonym przez KS PZPN; w skład Komisji Egzaminacyjnej 

przeprowadzającej egzaminy wchodzą przedstawiciele KS PZPN. 

2. Egzamin teoretyczny ma charakter konkursowy, egzamin kondycyjny ma charakter 

zaliczeniowy. 

3. Sędziowie ubiegający się o awans muszą zaliczyć wszystkie egzaminy  

      w pierwszym terminie. 

4. Zasady przeliczania punktów egzaminu teoretycznego z testu 30 pytań (egzamin zaliczony  

     jest, gdy sędzia uzyska co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi) – zgodnie z tabelą : 

 

PUNKTY OCENA PUNKTY OCENA 

Poniżej 24,00 0 27,00 4,70 

24,00 4,40 27,50 4,75 

24,50 4,45 28,00 4,80 

25,00 4,50 28,50 4,85 

25,50 4,55 29,00 4.90 

26,00 4,60 29,50 4,95 

26,50 4,65 30,00 5,00 

 

5. Sprawdzian kondycyjny – interwałowy składa się z dwóch testów. 

 Zasady zaliczania egzaminu określa CKS PZPN. 

6. Do momentu zdania egzaminu poprawkowego sędzia nie będzie brany pod uwagę 

      w obsadzie zawodów, a w przypadku nie zaliczenia egzaminu w terminie dodatkowym     

      zostanie przekazany do dyspozycji Kolegium Sędziów MZPN. 

 7. Sędziowie poddający się egzaminom teoretycznym w drugim terminie,  

      po ich zaliczeniu otrzymują: 

      a) za test teoretyczny – ocenę 4,00 ; 

8. Sędzia, który bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w jednym z egzaminów zostanie  

     przekazany do dyspozycji Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN. 

9. Sędzia, który nie zaliczy jednego z egzaminów w dwóch kolejnych terminach lub obu 

     egzaminów w jednym terminie zostaje przekazany do dyspozycji Kolegium Sędziów  

     Małopolskiego ZPN. 

10. Wszystkie egzaminy poprawkowe odbywają się w terminach ustalonych przez Kolegium 

      Sędziów PZPN. 

 

 

 

Rozdział V. LISTY KLASYFIKACYJNE. 
 

1. Przy ustalaniu listy klasyfikacyjnej dla sędziów III ligi po zakończeniu rundy jesiennej,  

bierze się pod uwagę:  

a) wynik z egzaminów praktycznych (obserwacji) jako średnia arytmetyczna 

(zaokrąglona do trzeciego miejsca po przecinku) z przeprowadzonych zawodów    

(minimum 3) – pomnożona przez 4 ; 
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b) średnią arytmetyczną z egzaminu jesiennego (ocena z egzaminu teoretycznego plus  

ocena z egzaminu kondycyjnego – podzielone przez dwa) ; 

c) na ostateczny wynik sędziego po zakończonej rundzie składa się wynik z egzaminów 

     praktycznych plus średnia z egzaminów teoretycznego i kondycyjnego (a + b).  

2. Listy klasyfikacyjne dla wszystkich sędziów III Ligi po zakończeniu całego sezonu  

 rozgrywkowego sporządza się w celu ustalenia końcowych miejsc w klasyfikacji. 

3. Ustala się ostateczną listę klasyfikacyjną według wzoru:  

    Suma = Ep x 4 + (Et1+ Et2) / 2  – D   

     Ep – egzamin praktyczny (kwalifikacje) (jako średnia arytmetyczna zaokrąglona 

                 do trzeciego miejsca po przecinku) ; 

     Et – egzamin teoretyczny ; 

     D – kary dyscyplinarne. 

4.Za kary dyscyplinarne nałożone przez Wydziały Dyscypliny na sędziów III ligi będą  

    odliczane od ogólnej oceny punkty ujemne:  

a) zawieszenie czasowe udzielane przez Wydział Dyscypliny do 1 miesiąca – 0,15   

punktów ; 

     b) zawieszenie czasowe powyżej 1 miesiąca – 0,25 punktów.  

5. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości punktów 

      na liście klasyfikacyjnej po zakończeniu rundy lub sezonu, o miejscu sędziów decydują  

      kolejno:  

     a) wyższa średnia z egzaminów praktycznych (obserwacji) ; 

     b) wiek sędziego (sędzia młodszy klasyfikowany jest wyżej) ; 

     c) wynik egzaminu teoretycznego ; 

 

Rozdział VI. KANDYDACI NA SĘDZIÓW II LIGI. 
 

1.Po zakończeniu rundy jesiennej Zarząd Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN zgodnie 

   z wytycznymi KS PZPN wytypuje spośród sędziów III ligi co najmniej 1 kandydata 

   na sędziego II ligi. 

 

Rozdział VII. SPADKI. 
 

1. Ilość sędziów spadających z III ligi po sezonie 2018/2019 wyniesie minimum dwóch. 

    Ustalony limit zostanie powiększony o ewentualne  spadki ze szczebla centralnego. 

2. Arbiter, który w ciągu pięciu kolejnych lat nie uzyska nominacji na kandydata II ligi  

    zostanie zdegradowany klasę niżej.  

3. Ustala się liczbę sędziów III ligi  KS Małopolskiego ZPN na sezon 2018/2019 w liczbie    

   7 osób. 

4. Ustala się liczbę sędziów III ligi  KS Małopolskiego ZPN na sezon 2019/2020 w liczbie    

   6 osób. 

 

 

 

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

1.Sędzia III ligi może być czasowo urlopowany po uprzednim uzyskaniu zgody Kolegium   

   Sędziów Małopolskiego ZPN. W przeciwnym razie zostaje skreślony z listy sędziów III ligi.    

   W stosunku do tych sędziów obowiązujące są wszystkie postanowienia niniejszych zasad  

    dotyczące egzaminów.   

 2.Wniosek o urlopowanie  czasowe wymaga pisemnego zgłoszenia do  Kolegium  Sędziów  

   prowadzącego rozgrywki i do wiadomości KS Małopolskiego ZPN i każdorazowo powinien      

   zawierać następujące elementy:  

    a) określać jednoznacznie długość okresu urlopowania ; 
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    b) określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy  

        sezon rozgrywkowy.  

3.Sędzia powinien urlopować się co najmniej 14 dni przed terminem danej kolejki, na którą  

    chce być urlopowany (nie dotyczy wypadków losowych).  

4.Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego 

    z przedstawicielami klubów.  

5.Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego sędziego z obserwatorem 

     i obserwatora z sędzią.  

6. Zabrania się wspólnego dojazdu (samochodem) na mecz i z meczu sędziego i obserwatora.  

7. Naruszenie punktów 4, 5 i 6 spowoduje wstrzymanie w obsadzie sędziego do prowadzenia  

    zawodów do czasu decyzji Wydziału Dyscypliny Małopolskiego ZPN. 

8.Niniejsze "Zasady awansu i spadku sędziów III ligi Kolegium Sędziów  

   Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2018/2019” zostały przyjęte 

   i zatwierdzone przez Zarząd Kolegium Sędziów   Małopolskiego ZPN w dniu 2 sierpnia 

    2018 r.  i tylko jemu przysługuje prawo ich interpretacji. 

9.Niniejsze "Zasady awansu i spadku sędziów III ligi grupy  Kolegium Sędziów  

  Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2018/2019” zostały zatwierdzone przez  

  Prezydium Zarządu Małopolskiego ZPN w dniu 7 sierpnia 2018 r.  i obowiązują na  

   sezon  rozgrywkowy 2018/2019.  

    

 

     

                              Przewodniczący 

                        Kolegium Sędziów  

                 Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 

 

     Andrzej Sękowski 

 

 


