
                                                                                                   Wadowice 24.08.2021 

 

Regulamin klasyfikowania Sędziów Klasy Okręgowej Kolegium Sędziów 

Małopolski Zachodniej w sezonie 2021/2022 

 

 

Rozdział I — Postanowienia ogólne 

 

1) Do prowadzenia zawodów piłki nożnej Klasy Okręgowej mogą być wyznaczeni jedynie sędziowie 

spełniający wymogi niniejszego Regulaminu. 

2) Sędzia musi spełniać następujące wymagania: 

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) posiadać odpowiednią sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę; 

h) odznaczać się odpowiednią postawą etyczno-moralną; 

i) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej — szczególnie w zakresie szkolenia 

j) wykazywać właściwą, umożliwiającą wykonanie obsady Klasy okręgowej, dyspozycyjność; 

k)  nie może być pracownikiem, zawodnikiem, działaczem społecznym klubu piłki nożnej, który 

ma drużynę w Klasie Okręgowej. Jest zobowiązany do poinformowania Przewodniczącego 

Komisji Szkoleniowej KS prowadzącego rozgrywki o wszelkich jego związkach z jakimkolwiek 

klubem piłkarskim w Klasie Okręgowej w szczególności dotyczących spraw rodzinnych, 

finansowych, czy sportowych. W takim wypadku sędzia nie będzie delegowany na zawody 

grupy klasy Okręgowej i grup młodzieżowych, w której zachodzi wspomniana sytuacja. 

3) Wszelkie wątpliwości w zakresie interpretacji spełnienia wymagań wymienionych w pkt 2 

rozstrzyga nieodwołalnie i ostatecznie Komisja Szkoleniowa MZ 

4) Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla Sędziów nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy i 

kończą się z dniem zakończenia rozgrywek. 

 

 

 

 



 

 

 

Rozdział II - Limity sędziów w sezonie 2021/2022 

 

 W sezonie rozgrywkowym 2021/2022 limity sędziów Klasy Okręgowej Małopolski Zachodniej 

przedstawiają się następująco: 

1. KS Wadowice – 7 sędziów 

2. KS. Oświęcim – 6 sędziów 

3. KS. Chrzanów – 6 sędziów 

 

 

 

 

 

Rozdział III — Postanowienia dotyczące wieku 

 

1) Nie wprowadza się limitów maksymalnych wieku Sędziego Klasy Okręgowej. O przydatności 

sędziego do prowadzenia zawodów w Klasie Okręgowej, który osiągnął np.  50 lat decyduje Komisja 

Szkoleniowa Małopolski Zachodniej,  biorąc pod uwagę spełnienie wszystkich warunków 

określonych w rozdziale I w tym zwłaszcza dyspozycję fizyczną sędziego, wyniki egzaminów oraz 

potrzeby w zakresie zabezpieczenia obsady. 

 

 

 

Rozdział IV — Klasyfikacja sędziów 

1. Prowadzenie zawodów przez sędziego jest uzależnione od pozytywnego zdania egzaminów. 

 a) Sędzia, który nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub kondycyjnego, może ten egzamin zaliczyć w 

sesji poprawkowej, ale tylko jeden raz w sezonie.  

b) W przypadku drugiego nie zaliczenia jednego z egzaminów, dotyczy również sytuacji, gdy sędzia 

nie zaliczy obu egzaminów (kondycyjnego i teoretycznego) w jednym terminie, sędzia zostanie 

przekazany do dyspozycji macierzystego Podokręgu. 

c) Do momentu zdania egzaminu poprawkowego sędzia nie będzie brany pod uwagę w obsadzie 

zawodów. 



2. W czasie trwania sezonu rozgrywkowego sędziowie Klasy Okręgowej i obserwatorzy zostają 

poddani egzaminom konkursowym tj.:  

a) przed rundą wiosenną 

 b) po rundzie wiosennej.  

Na każdym egzaminie przeprowadzony będzie egzamin konkursowy: teoretyczny i kondycyjny dla 

sędziów oraz egzamin teoretyczny dla obserwatorów. 

W okresie jesienno - zimowym przeprowadzone zostanie również obowiązkowe szkolenie dla 

sędziów i obserwatorów. 

  3. 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 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 3,00 z teorii w przypadku 

poprawiania egzaminu teoretycznego, 3,00 z kondycji w przypadku poprawiania egzaminu 

kondycyjnego. 

    4. 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 Komisji Szkoleniowej Małopolski Zachodniej. 

     5. Wyznaczony drugi termin egzaminu jest terminem ostatecznym. 

6. Sędzia, który podczas egzaminu kondycyjnego uległ kontuzji powinien zaistniały fakt zgłosić 

przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej i w terminie do 3 dni dostarczyć stosowne 

zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia. Na podstawie takiego zaświadczenia komisja 

szkoleniowa wyznacza następny termin egzaminu poprawkowego z zachowaniem zasad 

pierwszego terminu. 

7.  O terminach egzaminów sędziowie muszą być poinformowani minimum 14 dni przed datą jego 

przeprowadzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział V. Egzaminy praktyczne /kwalifikacje/ 

    1. Oceny wystawiane przez obserwatorów - zgodnie z instrukcją KS PZPN.  

         a) Ustala się limit najwyższej oceny na : 8,4. Wyższe oceny zostaną anulowane a obserwator 

zostanie wstrzymany w obsadzie do odwołania. 

         b) Obserwatorowi przysługuje prawo do poprawy egzaminu. Termin poprawy ustala Komisja 

Szkoleniowa MZ. 

        c) Jeżeli obserwator nie zaliczy egzaminu poprawkowego zostaje przekazany do macierzystego 

Kolegium Sędziów a jego mecze rozdysponowane obserwatorom IV ligi danego KS. 

    2. Od wystawionych ocen przez obserwatorów przysługuje sędziemu odwołanie tylko na podstawie             

zapisu wideo z całego meczu od początku do końca zawodów bez przerw. 

    3. Sędziowie KO prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów mogą być częściej      

uwzględniani w obsadzie. 

    4. Uzyskanie przez sędziego z egzaminu praktycznego oceny poniżej 7,70 lub dwukrotnie w sezonie 

oceny od 7,60 do 7,90 spowoduje utratę uprawnień do prowadzenia KO. 

   5. W przypadku otrzymania oceny 7,70 lub niższej z egzaminu praktycznego sędzia zostanie 

pominięty w obsadzie na minimum 3 oficjalne terminy w tej klasie rozgrywkowej. O dalszej 

przydatności sędziego zadecyduje Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Małopolski Zachodniej po 

przeprowadzeniu kolejnej obserwacji komisyjnej w składzie Członek Komisji Szkoleniowej Małopolski 

Zachodniej i obserwator danej klasy rozgrywkowej. 

  6 . W przypadku otrzymania przez sędziego oceny 7,8, 7,9 spowodowanej popełnieniem rażącego 

błędu do rankingu będzie brana ocena przeliczana wg następującej tabelki: 

Oceny z obserwacji tzw. „łamane” 

Lp. Oceny” 
łamane” 

Oceny 

1 7,9/8,5 8,2 

2 7,9/8,4 8,15 

3 7,9/8,3 8,1 

4 7,8/8,2 8,0 

6 7,8/8,1 7,95 

6 7,8/8,0 7,9 



 

  7. Sędzia, który utracił uprawnienia Klasy Okręgowej na podstawie powyższych decyzji nie może 

awansować do KO w następnym sezonie rozgrywkowym. 

  8. W przypadku wycofania sędziego w trakcie sezonu na jego miejsce nie można desygnować innego 

sędziego. 

Rozdział VI. Egzaminy teoretyczne 

 

  1. Test pisemny  30 pytań. 

   2. Zasady przeliczania punktów testu teoretycznego: 

Punkty Ocena Punkty Ocena 

21 3.0 26 4,60 

21,5 3,2 26,5 4,65 

22 3,4 27 4,70 

22,5 3,6 27,5 4,75 

23 3,8 28 4,80 

23,5 4,0 28,5 4,85 

24 4,40 29 4,90 

24,5 4,45 29,5 4,95 

25 4,50 30 5,00 

25,5 4,55 XXXXXXXX XXXXXXXX 

 

 

Poniżej 21 punktów – ocena: 0,00 

  3. Zaliczenie premiowane  awansem 24,00 pkt. 

  4. Odwołanie od wyników prac pisemnych przysługuje sędziemu do 7 dni od daty egzaminu. 

 



 

Rozdział VII. Egzaminy kondycyjne 

Sprawdzian ten składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie 

minimum zaliczeniowego z Testu 1 i Testu 2. 

   1. Test 1:  

6 x 40 metrów w odstępach 1,5-minutowych Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową 

próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). Jeżeli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną 

dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeśli nie zaliczy dwóch sprintów, to sędzia nie zalicza tego 

testu. 

   2. Test 2: 

 Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem na pojedynczy sygnał gwizdka. Na pierwszy 

gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 75 metrów z miejsca startu, po czym 

pokonują 25 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 75 

metrów, po czym następuje przejście 25 metrów. Cztery starty składają się na okrążenie. Normy 

czasowe poszczególnych prób z testu 1 i 2 określają kryteria przyjęte przez CKS PZPN 

rekomendowane dla IV ligi i niższych klas i wynoszą obecnie dla biegów krótkich: 6,1 s oraz 15/20 s 

dla biegu interwałowego. 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. 

Zasady przeliczania dystansu Testu 2 na oceny:  

12 pełnych okrążeń– ocena 5,00  

11 pełnych okrążeń – ocena 4,85  

10 pełnych okrążeń – ocena 4,70 

3. Minimum zaliczeniowe to 10 okrążeń. 

4. Minimum do awansu to 12 okrążeń. 

 

Rozdział VIII. Listy klasyfikacyjne 

1. Listy klasyfikacyjne Klasy Okręgowej sporządza się po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego 

dla wszystkich sędziów w celu ustalenia końcowych miejsc w klasyfikacji. 

2. Ustala się ostateczną listę klasyfikacyjną według wzoru: 

Suma = = Ep x 4 + (Et1+ Et2) / 2 + (Ek1+Ek2) / 2 – D  



Ep – egzamin praktyczny (kwalifikacje) 

 Et – egzamin teoretyczny 

 Ek – test kondycyjny  

D – kary dyscyplinarne 

W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości punktów na liście 

klasyfikacyjnej (końcowej) po zakończeniu sezonu o miejscu sędziów decydują kolejno: 

a. wyższa średnia osiągnięta z egzaminów praktycznych (kwalifikacje);  

b. wiek sędziego – młodszy sędzia zajmuje wyższe miejsce względem sędziego starszego; 

 c. wynik egzaminu kondycyjnego;  

d. wynik egzaminu teoretycznego. 

3. O sklasyfikowaniu sędziego w Klasie Okręgowej MZ decyduje przeprowadzenie minimum pięciu 

zawodów w rundzie w tym dwóch obserwowanych ( jeżeli obserwowani będą wszyscy sędziowie ). 

4. Za kary dyscyplinarne nałożone przez Komisje/Wydziały Dyscypliny na sędziów KO będą odliczane 

od ogólnej oceny punkty ujemne: 

 a) upomnienie – 0,05 pkt;  

b) nagana i kara pieniężna – 0,10 pkt; 

 c) zawieszenie czasowe udzielane przez Komisję/Wydział Dyscypliny do 1 miesiąca – 0,15 pkt;  

d) zawieszenie czasowe powyżej 1 miesiąca – 0,25 pkt; 

 

 

 

Rozdział IX. Awanse i spadki 

 

”Po sezonie 2021/2022, w związku z planowaną reorganizacją rozgrywek na szczeblu MZPN 

liczba Sędziów dotyczące m.in. awansów zostaną określone po ustaleniu Regulaminów 

rozgrywek na sezon 2022/2023 przez MZPN oraz ustaleń list sędziów i regulaminów V i IV ligi (KS 

MZPN) oraz szczebla centralnego na sezon 2022/2023 (KS PZPN). „ 

 



Komisja Szkoleniowa Małopolski Zachodniej może  delegować sędziów KO  na mecze IV ligi po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Zarządu KS MZPN, koordynatorem na teren 

Małopolski Zachodniej  w ramach szybkiej ścieżki promocji, na wzór określony w Konwencji 

UEFA. 

 

 

 

    Awanse i spadki ustalone zostaną po sporządzeniu list klasyfikacyjnych na zakończeniu sezonu 

rozgrywkowego 2021/2022. 

   Sędziowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w  rocznej rywalizacji zostaną przekazani do dyspozycji 

zarządu KS Małopolskiego Związku Piłki Nożnej według zapotrzebowania. 

  Sędziowie, którzy uzyskali najniższe wyniki w rocznej klasyfikacji na zakończenie sezonu 

rozgrywkowego 2021/2022 opuszczają szeregi Klasy Okręgowej bez prawa powrotu w tym samym 

roku. ( Dotyczy to najniżej sklasyfikowanego sędziego z każdego KS Małopolski Zachodniej ) 

 

 

 

 

 

Rozdział X. Postanowienia końcowe 
 

1. Sędzia KO nie może być asystentem na zawodach KO. 

2. Sędzia zobowiązany jest niezwłocznie po zakończonym meczu do wysłania SMS z wynikiem meczu 

do systemu Extranet oraz zobowiązany jest do przesłania sprawozdania z zawodów do systemu 

Extranet w przeciągu 24 godzin po zakończeniu zawodów. 

3. Obserwator stadionowy zobowiązany jest do wysłania oceny z obserwacji smsem na numer podany 

przez Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej MZ  osobnym komunikatem w terminie maksymalnym 

do 1h od zakończonych zawodów. Raport z obserwacji stadionowej należy wypełnić w systemie 

Extranet do 48 godzin po zakończeniu zawodów.  

4. Sędzia może być czasowo urlopowany wyłącznie za zgodą Komisji Szkoleniowej MZ. Zgoda 

każdorazowo musi zawierać:  

a) jednoznaczne określenie długości urlopu,  

b) jednoznaczne określenie wymogów, jakie musi spełnić Sędzia, aby uzyskać prolongatę 

uprawnień na nowy sezon rozgrywkowy. 

5.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. 

 

6. Sędzia powinien urlopować się co najmniej 10 dni przed terminem danej kolejki, na którą chce być 

urlopowany i powiadomić o swoim urlopowaniu referenta obsady na adres e-meil: 

ks@ppnwadowice.pl (nie dotyczy wypadków losowych). 

7. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego z 

przedstawicielami klubów.   

8. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego sędziego z obserwatorem i obserwatora 

z sędzią. 

mailto:%22Wadowice%20KS%22%20%3Cks@ppnwadowice.pl%3E


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

10. Naruszenie punktów 7,8,9 spowoduje wstrzymanie w obsadzie sędziego i obserwatora do 

prowadzenia zawodów do czasu decyzji Wydziału Dyscypliny Podokręgu Prowadzącego Rozgrywki  

11. Sędzia zobowiązany jest do uregulowania kar finansowych nałożonych przez Komisje/Wydział 

Dyscypliny Podokręgu bądź Związkową Komisję Odwoławczą MZPN w terminie 7 dni od chwili 

nałożenia kary. Nie zapłaci zostaje pominięty w obsadzie. 

12.  O sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie a zaistniałych w czasie rozgrywek decyduje 

Komisja Szkoleniowa Małopolski Zachodniej. 

13. Niniejszy Regulamin został przyjęty i zatwierdzony w Wadowicach przez Komisję Szkoleniową 

Małopolski Zachodniej dn. 24.08..2021r. 

 

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej MZ 

 

                  Piotr Wajdzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


