Regulamin obsady sędziów i obserwatorów III ligi
oraz zasad sporządzania list klasyfikacyjnych sędziów III ligi w sezonie 2018/19
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Rozdział 1
[postanowienia ogólne]
§ 1. Regulamin określa:
1) zasady prowadzenia obsady sędziów III ligi w sezonie rozgrywkowym 2018/2019;
2) zasady prowadzenia obsady obserwatorów III ligi w sezonie rozgrywkowym 2018/2019;
3) zasady zgłaszania urlopowań przez sędziów i obserwatorów;
4) zasady sporządzania list klasyfikacyjnych Sędziów III ligi w sezonie 2018/19.
§ 2. Regulamin obejmuje sędziów i obserwatorów:
1) Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej;
2) Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej;
3) Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej;
4) Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Sędziach – rozumie się przez to sędziów Kolegium Sędziów, o których mowa w § 2,
uprawionych do prowadzenia meczów piłki nożnej w III lidze, na podstawie aktualnej
licencji sędziowskiej;
2) licencji sędziowskiej – rozumie się przez to zezwolenie, o którym mowa w uchwale
nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich;
3) Obserwatorach – rozumienie się przez to obserwatorów Kolegium Sędziów, o których
mowa w § 2, uprawnionych do obserwacji meczów piłki nożnej w III lidze;
4) obsadzie – rozumie się przez to łącznie obsadę sędziów i obserwatorów meczów piłki
nożnej w III lidze;
5) obsadzie sędziów – rozumie się przez to obsadę meczów piłki nożnej w III lidze przez
Sędziów;
6) obsadzie obserwatorów – rozumie się przez to obsadę meczów piłki nożnej w III lidze
przez Obserwatorów;
7) sezonie rozgrywkowym – rozumienie się przez to cykl rozgrywkowym jesień-wiosna
2018/2019;
8) KS ZZPN – rozumie się przez to Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Nożnej;
9) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Nożnej;
10) ZZPN – rozumie się przez to Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej;
11) ZPN – rozumie się przez to Pomorski Związek Piłki Nożnej, Kujawsko-Pomorski
Związek Piłki Nożnej, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej;
12) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin obsady sędziów i obserwatorów III ligi
oraz zasad sporządzania list klasyfikacyjnych sędziów III ligi w sezonie 2018/2019
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
§ 4. 1. Obsadę w sezonie 2018/2019 prowadzi KS ZZPN.
2. KS ZZPN przygotowuje obsadę określając mecze piłki nożnej w III lidze do prowadzenia
przez Sędziów oraz mecze do obserwacji przez Obserwatorów.

3. Obsada sędziów przekazywana jest do wiadomości ZPN w terminie co najmniej siedmiu
dni przed meczem piłki nożnej w III lidze którego dotyczy.
4. Obsada nie podlega zaskarżeniu oraz nie może być przedmiotem skarg.
Rozdział 2
[obsada sędziów]
§ 5. 1. Obsada sędziów prowadzona jest na podstawie listy sędziów obejmującej Sędziów
zgłaszanych przez ZZPN oraz ZPN w sezonie rozgrywkowym.
2. Obsada sędziów prowadzona jest z zachowaniem proporcjonalności pomiędzy ilością
meczów piłki nożnej w III lidze oraz Sędziów znajdujących się na liście sędziów w sezonie
rozgrywkowym, z uwzględnieniem przynależności do ZZPN oraz ZPN.
3. Dopuszcza się zmianę lub uzupełnienie listy sędziów w trakcie sezonu rozgrywkowego,
po uprzednim poinformowaniu ZZPN oraz ZPN, a także uzyskaniu zgody Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
4. W szczególnych przypadkach dopuszcza się uwzględnienie w obsadzie sędziów, sędziego
szczebla centralnego.
5. Obsada sędziów publikowana jest na stronie internetowej KS ZZPN.
Rozdział 3
[obsada obserwatorów]
§ 6. 1. Obsada obserwatorów prowadzona jest na podstawie listy obserwatorów obejmującej
Obserwatorów zgłaszanych przez ZZPN oraz ZPN w sezonie rozgrywkowym.
2. Obsada obserwatorów prowadzona jest z zachowaniem proporcjonalności pomiędzy
ilością meczów piłki nożnej w III lidze oraz Obserwatorów znajdujących się na liście
obserwatorów w sezonie rozgrywkowym, z uwzględnieniem przynależności do ZZPN oraz
ZPN.
3. Dopuszcza się zmianę lub uzupełnienie listy obserwatorów w trakcie sezonu
rozgrywkowego, po uprzednim poinformowaniu ZZPN oraz ZPN, a także uzyskaniu zgody
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej.
4. W szczególnych przypadkach dopuszcza się uwzględnienie w obsadzie obserwatorów,
obserwatora szczebla centralnego.
5. Obsada obserwatorów nie jest publikowana.
Rozdział 4
[urlopowania]
§ 7. 1. Sędzia i Obserwator może zgłosić czasowe urlopowanie.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 14 dni przed terminem
planowanego urlopu.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, składa się do KS ZZPN w formie pisemnej lub
elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail. Dla zachowania terminu, określonego w ust. 2
decydujące znaczenie ma data wpływu zgłoszenia w formie pisemnej do siedziby KS ZZPN,
data jego nadania w placówce operatora pocztowego lub data jego nadania w formie
elektronicznej.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zachowanie terminu określonego
w ust. 2 nie jest możliwe, Sędzia i Obserwator zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu
odpowiednio z Pełnomocnikiem do spraw obsady sędziów lub Referentem do spraw
obserwatorów.

Rozdział 5
[zasady sporządzania list klasyfikacyjnych Sędziów]
§ 8. 1. Listy klasyfikacyjne Sędziów po zakończeniu jesiennej rundy w sezonie
rozgrywkowym oraz po zakończeniu sezonu rozgrywkowego ustala Zarząd i ZPN względem
Sędziów zgłoszonych odpowiednio przez ZZPN oraz ZPN.
2. O zasadach wyłaniania kandydatów do grupy sędziów Top Amator B oraz spadku z III
ligi a także o zasadach awansu z IV ligi do III ligi rozstrzygają ZZPN i ZPN, na podstawie
odrębnych przepisów.
3. Zarząd i ZPN rozpatrują zgłoszenia zastrzeżeń co do ocen opublikowanych w raportach
obserwatorów względem Sędziów zgłoszonych odpowiednio przez ZZPN oraz ZPN, na
podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział 6
[postanowienia końcowe]
§ 9. Interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi.
§ 10. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Zarząd.
§ 11. Regulamin został przyjęty przez Zarząd w dniu 2 sierpnia 2018 r.
§ 12. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu ZZPN w dniu ……
§ 13. Regulamin wchodzi w życie w dniu …….

