Komunikat z posiedzenia Zarządu KS ZZPN z dnia 27 czerwca

1. Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu KS
2. Zarząd KS powołał kol. Marka Jechnę na Pełnomocnika ds. Obsady Sędziów, który
przejmie obowiązki od dnia 01 lipca 2018 roku. Kolega Jakub Cymermana będzie
pełnił funkcję Pełnomocnika ds. współpracy z Biurem ZZPN.
3. Kol. Artur Aluszyk zrecenzował przebieg Konferencji Przewodniczących Kolegium
Sędziów, która odbyła się w dniu 18 czerwca 2018 roku w Warszawie. Głównymi
tematami konferencji były:
- Ujednolicone ogólnopolskie stawki ryczałtów dla sędziów,
- Współpraca Okręgowych Kolegiów Sędziów z czasopismem „Sędzia” – ze strony KS
ZZPN do współpracy został wyznaczonym kol. Grzegorz Zdyb
- Program Core
4. Zatwierdzono oceny obserwatorów z ostatnich kolejek sezonu
5. Zarząd KS na podstawie regulaminu „Zasady awansu i spadku sędziów III ligi
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz powoływania kandydatów na
sędziów Top Amator B od sezonu rozgrywkowego 2017/18.” zatwierdził listę
klasyfikacyjną oraz listę sędziów Top Amator C na sezon 2018/2019.
6. Zarząd KS na podstawie regulaminu „Zasady awansu i spadku sędziów IV ligi
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz powoływania kandydatów na
sędziów IV ligi od sezonu rozgrywkowego 2017/18.” zatwierdził listę sędziów IV ligi na
sezon 2018/2019.
7. W związku z rezygnacją z sędziowania IV ligi przez kilku sędziów KOZPN, Zarząd KS
postanowił uzupełnić listę sędziów IV ligi do 25-iu Kolegami Szkołuda Miłosz, Pieda
Kamil, Denis Błaszczak. Miejsce numer 26 pozostało do dyspozycji KS ZZPN z
możliwością awansowania sędziego w trakcie sezonu.
8. Zarząd KS na podstawie regulaminów „Zasady awansu i spadku sędziów Klasy
Okręgowej oraz A i B Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej
w Szczecinie na sezon 2017/2018.” oraz w związku ze zmianą nazewnictwa klas
rozgrywkowych w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej w sezonie 2018/19
zatwierdził listy sędziów klasy O i A, B i C oraz Kadet 2018.
9. Na podstawie „Regulaminu obserwatorów Kolegium Sędziów ZZPN” zatwierdzono
listę Obserwatorów III ligi oraz listę Obserwatorów IV ligi i klas niższych na sezon
2018/2019.
10. Termin przyjmowania wniosków dot. licencji sędziowskich w sezonie 2018/19
wyznaczono do dnia 1 sierpnia. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru
wniosków licencyjnych będzie kol. Tomasz Czarnecki
11. Zarząd KS w związku ze zmianą nazewnictwa klas rozgrywkowych w ZZPN postanowił
złożyć wniosek do Zarządu ZZPN w sprawie naliczania wysokości ryczałtów w klasie
C,B oraz A w sezonie 2018/2019 wg poniższych założeń:
- Klasa C – ryczałt na poziomie klasy B
- Klasa B – ryczałt na poziomie klasy A
- Klasa A – ryczałt na poziomie klasy O

