Regulamin
klasyfikowania Sędziów Klasy A i klas niższych
Kolegium Sędziów Wadowice w sezonie 2021/2022

Rozdział I. Postanowienia ogólne:
1. Sędzia Klasy A i klas niższych musi spełniać następujące wymogi:
a) być pełnoletnim, a w przypadku niepełnoletniości (jednak minimum 16 lat)
zobowiązany jest dostarczyć pozwolenie od opiekunów prawnych na prowadzenie
zawodów jako sędzia;
b) posiadać minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego
dokumentu) lub być uczniem kontynuującym naukę w szkole średniej - nie dłużej niż
5 lat od rozpoczęcia nauki;
c) złożyć ankietę personalną wraz z oświadczeniem o niekaralności;
d) spełnić wymagania i uzyskać licencję sędziowską na dany sezon rozgrywkowy;
e) stosować się do wymogów RODO;
f) posiadać opłacone składki FKSP i KFD;
g) odznaczać się odpowiednią postawą etyczno-moralną;
h) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej — szczególnie w zakresie
szkolenia, dbać o doskonalenie swoich umiejętności sędziowskich;
i) wykazywać właściwą, umożliwiającą wykonanie obsady, dyspozycyjność;

2. Dopuszcza się łączenie obowiązków sędziego z grą oraz pełnieniem innych funkcji w
klubie, pod następującymi warunkami:
a) zachowania przez sędziego wzorowej postawy etyczno-moralnej podczas zawodów (w
szczególności względem sędziów prowadzących zawody),
b)

dostarczenia do Referatu Obsady wykazu meczów własnej drużyny w których będzie
uczestniczył

c)

w pozostałych, wolnych terminach sędzia pozostaje do dyspozycji Kolegium Sędziów,

d) w przypadku naruszenia ww. przepisów, Zarząd Kolegium Sędziów Wadowice ma prawo
zawiesić zezwolenie na łączenie czynnej gry, trenowania i sędziowania,
e) sędziowie będący w klubie zawodnikami, trenerami, działaczami nie mogą prowadzić
zawodów w danej klasie lub grupie rozgrywkowej, którą reprezentują.

Rozdział II — Postanowienia dotyczące wieku, limity
1) Nie wprowadza się limitu, maksymalnego wieku sędziego A klasy i niższych klas
rozgrywkowych. O przydatności sędziego do prowadzenia zawodów decyduje Zarząd KS
Wadowice biorąc pod uwagę dyspozycję fizyczną sędziego, wyniki egzaminów oraz
potrzeby w zakresie zabezpieczenia obsady.
2) Uprawnienia do prowadzeni zawodów nadawane sią na cały sezon rozgrywkowy.
Sędziowie niewywiązujący się z zapisów regulaminowych mogą być decyzją Zarządu KS
czasowo zawieszeni lub pozbawieni uprawnień do prowadzenia zawodów do zakończenia
sezonu rozgrywkowego.
W sezonie 2021/ 2022 limity sędziów przedstawiają się następująco:
a) klasa A – do 17 sędziów
b) klasa B – według potrzeb obsady
c) pozostali sędziowie do dyspozycji referenta obsady
3) Sędziom przenoszącym się w trakcie sezonu rozgrywkowego z innych okręgów utrzymuje
się ten sam statut, który nabyli w macierzystych KS.
4) O zmianach limitów sędziów w danej klasie rozgrywkowej w danym sezonie
rozgrywkowym decyduje Zarząd KS

Rozdział III. Kryteria klasyfikacji:

1. Prowadzenie zawodów przez sędziego uzależnione jest od pozytywnego zdania egzaminów.
a) Sędzia, który nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub kondycyjnego, może ten egzamin
poprawiać tylko jeden raz w trakcie danego sezonu rozgrywkowego.
b) W przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego sędzia zostaje zawieszony lub
relegowany do niższej klasy rozgrywkowej do zakończenia sezonu.
c) Do momentu zaliczenia egzaminu sędzia nie będzie brany pod uwagę w obsadzie zawodów.
(wyjątek stanowić mogą zapotrzebowania wynikające z obsady)

d)

Sędzia, który z powodów zdrowotnych nie może brać udziału w egzaminie powinien

przed egzaminem przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające jego
niedyspozycję. Tak przedstawione zwolnienie ( zaświadczenie) spowoduje, że egzamin w
terminie poprawkowym zaliczony będzie jako egzamin zdawany w I terminie z zaliczeniem
oceny uzyskanej w tym egzaminie.
e)

Sędzia, który podczas egzaminu kondycyjnego uległ kontuzji powinien zaistniały fakt

zgłosić przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej i w terminie do 7 dni dostarczyć
stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.
Na podstawie takiego zaświadczenia komisja szkoleniowa wyznacza następny termin
egzaminu poprawkowego z zachowaniem zasad pierwszego terminu.
f)

Dla sędziów, którzy nie przystąpili do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) w

pierwszym terminie w sytuacjach nadzwyczajnych, losowych istnieje możliwość zaliczenia
tych egzaminów w pierwszym terminie po decyzji Zarządu KS Wadowice.
g)

Wyznaczony drugi termin egzaminu jest terminem ostatecznym.

Niezaliczenie egzaminu w tym terminie lub brak usprawiedliwienia nieobecności do 7 dni od
terminu egzaminu powoduje zawieszenie lub degradację sędziego do niższej klasy
rozgrywkowej.
h) Za zaliczenie egzaminu poprawkowego w drugim terminie sędzia otrzymuje ocenę do
ogólnej klasyfikacji 3.0.

2. W czasie trwania sezonu rozgrywkowego 2021/2022 sędziowie poddani będą
następującym egzaminom:
a) egzaminy kondycyjny przed rundą jesień, wiosna
b) dwa egzaminy teoretyczne w rundzie jesiennej
c) dwa egzaminy teoretyczne w rundzie wiosennej

.

Rozdział IV. Egzaminy teoretyczne:
1. Test pisemny składa się z 30 pytań.
2. Zasady przeliczania punktów testu teoretycznego:
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3. Minimum zaliczeniowe to 21 punktów.
4. Odwołanie od wyników prac pisemnych przysługuje sędziemu do 7 dni od daty egzaminu.

Rozdział V. Egzaminy kondycyjne:
Przed rozpoczęciem egzaminu kondycyjnego każdy sędzia zobowiązany jest do
przedstawienia komisji egzaminacyjnej aktualnej karty zdrowia.
Brak karty lub brak aktualnych badań spowoduje niedopuszczenie sędziego do egzaminu i
jego niezaliczenie w pierwszym terminie.

Egzamin kondycyjny obowiązuje wszystkich sędziów prowadzących zawody sportowe.
Sędziowie, którzy nie zaliczą egzaminu w normach czasowych pkt.2 a,b, nie mogą
uczestniczyć jako sędziowie asystenci w wyższych klasach rozgrywkowych. Począwszy od
klasy okręgowej wzwyż.

1. Egzaminem kondycyjnym jest to aktywność biegu z chodem na pojedynczy sygnał
gwizdka. Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 75 metrów
z miejsca startu. Następnie pokonują 25 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka
sędziowie muszą ponownie przebiec 75 metrów, po czym następuje przejście 25 metrów.
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą
wyznaczają 4 pachołki (1,5 m przed i 1,5 m za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeśli
sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia”, to obsługujący test
sygnalizuje, że sędzia musi się zatrzymać.
Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem.
Cztery starty składają się na okrążenie.

Zasady przeliczania dystansu na oceny we wszystkich klasach rozgrywkowych:
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Zaliczenie egzaminu dla sędziów ujętych w pkt.(2 a,b ), 10 okrążeń, do awansy 12 okrążeń.
Zaliczenie dla sędziów ujętych w pkt. (2 c) 6 okrążeń

2. Normy czasowe dla egzaminu wynoszą:
a) 15/20 dla sędziów, sedziów próbnych do 40. roku życia
b) 20/25 dla sędziów Klasy A, B powyżej 40. roku życia, asystentów i kobiet
c) 25/30 dla pozostałych sędziów

Rozdział. VI. Szkolenia:
1. Wszyscy sędziowie KS Wadowice zobowiązani są uczestniczyć w zebraniach plenarnoszkoleniowych oraz kadrach szkoleniowych organizowanych przez Wydział Szkolenia KS.
2. Obecność sędziów na zebraniach plenarno-szkoleniowych jest obowiązkowa. Za każdą
nieobecność na zebraniach plenarno-szkoleniowych sędziowie otrzymują: – 0,2 pkt.
3. Sędziowie nie uczestniczący w zebraniach plenarno-szkoleniowych decyzją Zarządu KS
Wadowice mogą zostać zawieszeni lub odsunięci od prowadzenia zawodów w danej klasie
rozgrywkowej do końca sezonu.

Rozdział VII. Listy klasyfikacyjne:
1. Listy klasyfikacyjne sporządza się po zakończeniu każdej rundy sezonu rozgrywkowego dla
wszystkich sędziów w celu ustalenia końcowych miejsc w klasyfikacji.
2. Ostateczna lista klasyfikacyjna ustalona zostaje według wzoru;
Jesień: suma = Et x 2 + Ek – D – P
Wiosna: suma = Etx2 + Ek – D - P
Ranking końcowy: suma = Et x 4 + Ek x 2 – D - P

Et – egzamin teoretyczny
Ek – test kondycyjny
D – kary dyscyplinarne
P – Zebrania Plenarne

W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości punktów na liście
klasyfikacyjnej (końcowej) po zakończeniu sezonu o miejscu sędziów decydują kolejno:
- wiek sędziego – młodszy sędzia zajmuje wyższe miejsce w rankingu niż starszy;
- wynik egzaminu kondycyjnego;
- wynik egzaminu teoretycznego

3. Za kary dyscyplinarne nałożone przez odpowiednie Wydziały/Komisje Dyscypliny na
sędziów będą odliczane od ogólnej oceny punkty ujemne:
a) upomnienie – 0,1 pkt
b) nagana i kara pieniężna – 0,2 pkt
c)

zawieszenie czasowe udzielane przez Wydział Dyscypliny do 1 miesiąca – 0,2 pkt

d) zawieszenie czasowe powyżej 1 miesiąca – 0,3 pkt

Rozdział VIII. Awanse i spadki:

Od sezonu rozgrywkowego 2021/ 2022 Zarząd KS Wadowice wprowadza się tzw. szybką
ścieżkę promocji na podstawie której, wybijający się sędziowie prowadzący zawody w
niższej klasie rozgrywkowej mogą w trakcie trwania rundy zostać oddelegowani do
prowadzenia zawodów w wyższej klasie rozgrywkowej.
1. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego do klasy okręgowej awansują bezpośrednio
najwyżej sklasyfikowani sędziowie spełniający wszystkie wytyczne regulaminowe.
Ilość miejsc do klasy okręgowej według zapotrzebowania ( minimum jeden sędzia)
2. Do klasy „A” awansuje minimum trzech sędziów z klasy „B” najwyżej
sklasyfikowanych w rankingu i spełniających wszystkie wymagania regulaminowe.
3. Sędziowie klasy „A”, którzy uzyskają najniższe wyniki w rankingu po zakończeniu
sezonu rozgrywkowego zostaną relegowani do klasy „B”. Ilość miejsc spadkowych
uzależniona będzie od zapotrzebowania oraz ilości sędziów opuszczających wyższe
klasy rozgrywkowe.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe:
1.

Sędzia zobowiązany jest niezwłocznie po zakończonym meczu do wysłania SMS z
wynikiem meczu niezwłocznie po zawodach oraz wypełnić sprawozdanie w systemie
Extranet do 24 godzin.

2.

Sędzia może być czasowo urlopowany po uzyskaniu zgody od Zarząd KS.
Urlopowanie czasowe musi każdorazowo zawierać następujące elementy:

a) określać jednoznacznie długość urlopowania
b) maksymalna długość urlopu nie może przekroczyć 1 roku, w przypadku urlopowania się
sędziego powyżej 1 roku zostanie on zdegradowany do niższej klasy rozgrywkowej

3 Sędzia powinien urlopować się co najmniej 7 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 Wszystkie mecze sparingowe prowadzone przez sędziów w okresie przygotowawczym
drużyn muszą być zgłoszone do referenta obsady drogą mailową. Niestosowanie się
do tego zapisu spowoduje podjęcie w stosunku do sędziego kroków dyscyplinarnych.
6 Zarząd KS ma prawo cofnąć uprawnienia sędziemu i relegować go do niższych klas
rozgrywkowych również kiedy: naruszy lub istnieje uzasadnione podejrzenie
naruszenia norm etyczno-moralnych w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym
również, gdy zostaną mu postawione zarzuty przez prokuraturę związane z korupcją w
sporcie bądź zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za
przestępstwa popełnione umyślnie);
7 Sędzia, który publicznie (np. na forum, TV, internet, inne media) obrazi lub negatywnie
wypowie się na temat poziomu sędziowania innego sędziego będzie zawieszony w
prawach pełnienia funkcji sędziego, a sprawa zostanie przekazana do Wydziału
Dyscypliny Podokręgu Prowadzącego Rozgrywki.
8 O zdarzeniach zaistniałych w czasie trwania sezonu rozgrywkowego a nieujętych w
zapisie regulaminowym decyduje Zarząd KS.

Przewodniczący KS Wadowice
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