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Zasady awansu i spadku sędziów III ligi  
Zachodniopomorskiego  Związku Piłki Nożnej 

oraz powoływania kandydatów na sędziów 
 Top Amator B od sezonu rozgrywkowego 2017/18. 

 
ROZDZIAŁ I.  

Postanowienia ogólne 
 

1. Użyte w niniejszych zasadach określenie „Sędzia Zachodniopomorskiego KS ” 
oznacza sędziego uprawnionego do prowadzenia zawodów III ligi oraz innych 
rozgrywek prowadzonych przez Zachodniopomorski ZPN w ramach III ligi Grupa II 
BAŁTYCKA. 
 
2. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to 
rozumieć cykl rozgrywkowy jesień – wiosna.  
 
3. Sędzia Zachodniopomorskiego KS musi spełniać następujące wymagania:  
a) posiadać minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią 

odpowiedniego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Przewodniczącego KS/WS  ZPN),  

b) posiadać bardzo dobrą sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,  
c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno - moralną,  
d) aktywnie działać w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w 

zakresie szkolenia, 
e) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów, 
f) osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach, 
g) nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu 

sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej  
h) nie może sędziować jako asystent w klasie rozgrywkowej, w której prowadzi 

zawody jako sędzia główny. 
        
4. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów Zachodniopomorskiego KS 
nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy. 
 
5. Zarząd KS Zachodniopomorskiego ZPN wnioskuje do Zarządu 
Zachodniopomorskiego ZPN o cofnięcie uprawnień  sędziego 
Zachodniopomorskiego KS danej klasy rozgrywkowej w trakcie trwania sezonu 
rozgrywkowego sędziemu, który:  

a. nie przestrzega lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych 
zasadach lub,  

b.  naruszy lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etyczno - 
moralnych w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym również, gdy 
postawione mu zostaną zarzuty przez prokuraturę związane z korupcją w 
sporcie bądź zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd 
powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie) lub,  

c. nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN, Zachodniopomorskiego 
ZPN, Okręgowego ZPN lub, 

d. prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie lub, 
e. nie zaliczy dwóch egzaminów (teoria i kondycja) w I terminie lub 

poszczególnych  egzaminów w I i II terminie. 
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6. Awans lub prolongata uprawnień sędziego Zachodniopomorskiego KS następuje 
po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszych zasadach, po 
zakończeniu całego sezonu.  
 
7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Zachodniopomorskiego ZPN ma prawo 
wnioskować o nadanie w trakcie sezonu uprawnienia do prowadzenia zawodów w III 
lidze. 
 
8. Zasady obsady sędziów na mecze III ligi oraz wyznaczania obserwatorów 
pozostają w gestii KS Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego 
rozgrywki III ligi. 
 
 

ROZDZIAŁ II.  
Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów 

 
1. Dla sędziów poszczególnych klas, o których mowa w niniejszych zasadach ustala 
się następujące granice wieku, które w żaden sposób nie wynikają z dyskryminacji ze 
względu na wiek, a jedynie z szeroko pojętego interesu KS ZZPN:  
a. sędziowie III ligi  – do 43 lat  
b. sędziowie kandydaci do III ligi – 32 lata i mniej, 
c. sędziowie asystenci III  – od 18 do 45 lat 
 
2. Sędzia, który osiąga granice wieku w danym roku kalendarzowym, nie uzyskuje 
prolongaty swoich uprawnień począwszy od rundy jesiennej. 
 
3. Zarząd Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego ZPN przed każdym sezonem 
rozgrywkowym w porozumieniu z KS z grupy 2 III ligi decyduje ilu sędziów ma być 
uprawnionych do sędziowania zawodów w III lidze. 
 
4. W sytuacji kontuzji lub urlopu sędziego III ligi uniemożliwiającego prowadzenie 
zawodów przez dłuższy okres, Zarząd KS Zachodniopomorskiego ZZPN  w 
porozumieniu z KS PZPN dopuszcza możliwość wprowadzenia w to miejsce 
sędziego rezerwowego z niższej klasy rozgrywkowej ( IV ligi). 
 
6. Listę sędziów III ligi przed każdym sezonem rozgrywkowym ustala Zarząd  KS 
Zachodniopomorskiego ZPN, przedstawiając ją do zatwierdzenia Zarządowi 
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
 
  

ROZDZIAŁ III.  
Obserwacje 

 
1. Na zawodach III ligi sędziowie są poddawani obserwacjom.  Głównym celem 
prowadzenia obserwacji są względy szkoleniowe. Aktualna forma sędziego i jego 
potencjał umiejętności sędziowskich zdiagnozowane przez obserwatora, są 
elementami do analizy przy obsadzie. Będą one także uwzględniane przy 
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rozpatrywaniu awansów i spadków sędziów przez Zarząd Kolegium Sędziów 
Zachodniopomorskiego ZPN. Oceny wystawiane są w skali od 5,0 do 8,50 co 0,1. 
 
2. O wyznaczeniu sędziów do prowadzenia zawodów będzie decydować jego 
aktualna forma. Sędziowie nie będą mieli zapewnionej minimalnej liczby zawodów. 
Sędzia otrzymujący regularnie oceny z egzaminu praktycznego na poziomie 8,3 i 
wyżej jest uznawany za sędziego w dobrej formie i powinien regularnie otrzymywać 
wyznaczenia na mecze.  
 
3. Uzyskanie noty, która została obniżona ze względu na jeden poważny błąd i 
została uzupełniona notą, jaką sędzia otrzymałby gdyby nie popełnił jednego 
poważnego błędu nie stanowi przeszkody w wyznaczeniu sędziego do prowadzenia 
kolejnego meczu. Otrzymana nota uwzględniona będzie w klasyfikacji. Wyjątkiem 
jest częste występowanie tego typu obniżonych not w meczach danego sędziego. 
 
4. Decyzja o liczbie prowadzonych przez sędziego zawodów nie może być 
przedmiotem odwołania i nie podlega uzasadnianiu ze strony KS 
Zachodniopomorskiego ZPN. 
 
5. Sędzia nie powinien być ponownie obserwowany przez tego samego obserwatora 
w danej rundzie rozgrywkowej.  
 
  

ROZDZIAŁ IV.  
Egzaminy teoretyczne i kondycyjne 

 
1. W każdym sezonie rozgrywkowym sędziowie III ligi są zobowiązani do udziału w 
następujących kursach i egzaminach wyznaczonych przez KS PZPN:  
a. egzamin jesienny - przed rozpoczęciem rozgrywek w kolejnym sezonie,  
b. egzamin wiosenny – przed rozpoczęciem rundy rewanżowej.  
c. szkolenie stacjonarne sędziów w okresie jesienno/zimowym dla sędziów KS 
Zachodniopomorskiego ZPN 
 
2. Podczas egzaminów jesiennych i wiosennych przeprowadzany jest egzamin 
teoretyczny i kondycyjny.  
 
3. Egzamin teoretyczny ma charakter zaliczeniow. Minima zaliczeniowe wynoszą:  

a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi,  
b) dla egzaminu kondycyjnego wg zasad sprawdzianu interwałowego.  Egzamin 

od sezonu 2017/2018 według zasad biegu interwałowego ustalonych przez 
KS PZPN. 

 
4. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu interwałowego jest uzyskanie minimum 
zaliczeniowego ze wszystkich testów.  
 
5. Sędzia, który nie zaliczy dwóch egzaminów,  zostanie przesunięty do niższej klasy 
rozgrywkowej lub do macierzystego KS/WS.  
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6. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w 
wyznaczonych terminach egzaminów, zostanie przekazany do dyspozycji 
macierzystego KS/WS.  
 
7. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne nie są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu 
awansów i spadków sędziów po zakończeniu rundy rozgrywkowej ( jesiennej) oraz 
po zakończeniu sezonu rozgrywkowego.   
 
8. Do  otrzymania tzw. „gwiazdki” uprawniającej do ubiegania się o awans po rundzie 
jesiennej może być brany pod uwagę jedynie sędzia, który zaliczy wszystkie 
egzaminy w pierwszych terminach. 
 
9. W przypadku prowadzonych przez Komisję Szkoleniową KS PZPN dodatkowych 
działań o charakterze dydaktycznym, sędziowie zobowiązani są do uczestnictwa w 
szkoleniach: 

• korespondencyjnych, 

• filmowych, 

• stacjonarnych, 

• praktycznej obserwacji zawodów w wyżej klasie rozgrywkowej 
 

O formie i treści takich szkoleń decyduje Zarząd KS PZPN.  
 
 

ROZDZIAŁ V.  
Listy klasyfikacyjne 

 
1. Po zakończeniu jesiennej rundy rozgrywkowej oraz sezonu rozgrywkowego 
Zarząd KS Zachodniopomorskiego ZPN ustala listę klasyfikacyjną sędziów III ligi 
rozgrywkowej, biorąc pod uwagę :  
 
a/ Oceny i rekomendacje z obserwacji,  
b/ Miejsca w rankingach, które zajmował sędzia u poszczególnych obserwatorów 
c/ Opinia członków KS ZPN w porozumieniu z Komisja Szkoleniową, 
 
  W wyniku powyższego sporządzona zostanie poglądowa tabela sędziów od 
najwyższej do najniższej pozycji. Jeżeli najwyższą pozycję zajmie sędzia, który w  
poprzednich dwóch sezonach nie był nominowany na sędziego gwiazdkowego to z 
automatu będzie zgłoszony do KS PZPN jako kandydat na sędziego Top Amator B. 
 
2. W innych sytuacjach dwóch najwyżej sklasyfikowanych zostanie zweryfikowana na 
bazie: 
a/ Samoocen z prowadzonych zawodów ze szczególnym naciskiem na ich 
jakość, merytorykę i rzetelność.   
b/  Z ww. spotkań sporządzone zostaną obserwacje telewizyjne. W porozumieniu 
z Komisją Szkoleniową na obserwatorów telewizyjnych Zarząd KS ZPN powoła 
osoby między których rozlosowane zostaną przedmiotowe zawody.  
 
Na podstawie ocen i samoocen ustalona zostanie bezpośrednia kolejność między 
zainteresowanymi sędziami. 
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3. W przypadku możliwości wskazania dwóch lub więcej kandydatów. Z 3 najwyżej 
sklasyfikowanych sędziów Zarząd KS wskaże bezpośrednio jednego kandydata. O 
drugą nominację na zasadach pkt 2 ubiegać się będzie pozostałych dwóch lub więcej  
sędziów. 
 
4. Pozytywne opinie: Prezesa i Zarządu Zachodniopomorskiego ZPN oraz Zarządu 
KS Zachodniopomorskiego ZPN stanowią element oceny pracy sędziego i jest brany 
pod uwagę przy awansie do klasy wyższej. 
 
5. Do sklasyfikowania sędziego niezbędne jest przeprowadzenie minimum 8 
zawodów w sezonie rozgrywkowym. Przy czym na tzw. sędziego gwiazdkowego 
nominować można sędziego, który w rundzie jesiennej przeprowadził minimum 5 
spotkań. 
 
6. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości 
punktów na liście klasyfikacyjnej (końcowej) po zakończeniu sezonu, o miejscu 
sędziów decyduje Zarząd Kolegium Sędziów. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI.  
Awanse i spadki 

 
1.O awansach i spadkach decyduje Zarząd Zachodniopomorskiego ZPN na wniosek 
KS Zachodniopomorskiego ZPN na podstawie listy klasyfikacyjnej według zasad 
zawartych w Rozdziale V pkt 1 oraz po spełnieniu  wymogów dotyczących wieku 
sędziów ujętych w Rozdziale II pkt 1. 
 
2.Po zakończeniu rundy jesiennej danego sezonu rozgrywkowego, Zarząd KS    
Zachodniopomorskiego ZPN wytypuje kandydatów do awansu do II ligi na podstawie 
zasad określonych w Rozdziale V pkt. 1 a-c i pkt 2 a-b, pkt 3. oraz wytycznych 
podanych przez KS PZPN: 
 
3.W rundzie wiosennej sędziowie kandydaci muszą przeprowadzić zawody 
wyznaczone przez KS PZPN na warunkach ustalonych przez Zarząd KS PZPN 
 
4.Sędziowie III jako kandydaci na sędziów II ligi po zakończeniu  sezonu nie są 
klasyfikowani na liście sędziów III ligi. W związku z otrzymaniem tzw gwiazdki 
otrzymują automatyczną prolongatę na kolejny sezon jako sędziowie III ligi Za 
wyjątkiem sytuacji, kiedy nie spełniają warunku dotyczącego kryterium wieku ( roz.II 
pkt. 1)  
5. O ostatecznej liczbie sędziów awansujących/spadających decyduje Zarząd 
Zachodniopomorskiego ZPN - na wniosek KS Zachodniopomorskiego ZPN, biorąc 
pod uwagę sędziów spadających ze szczebla centralnego nadając im uprawnienia 
do prowadzenia III ligi lub przekazując do dyspozycji KS/WS  
 
 
 
 
 



Strona 6 z 6 

 

ROZDZIAŁ VII.  
Postanowienia końcowe: 

 
1. Sędzia Zachodniopomorskiego KS za zgodą Zarządu KS Zachodniopomorskiego 
ZPN może być czasowo urlopowany.  
 
2. Zgoda KS Zachodniopomorskiego ZPN na czasowy urlop każdorazowo powinna : 
a. określać jednoznacznie długość urlopu,  
b. określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na 
nowy sezon rozgrywkowy.  
 
3. Nieprowadzenie zawodów w III lidze w okresie przekraczającym 6 miesięcy 
powoduje przekazanie do dyspozycji macierzystego Wydziału Sędziowskiego. 
 
4. Sędziom przysługuje prawo do zgłoszenia Zarządowi KS Zachodniopomorskiego 
ZPN zastrzeżeń do oceny obserwatora wystawionej w arkuszu obserwacji, a także 
do opisu zawartego w tym arkuszu. Zgłoszenie (zawierające także zapis wideo ) musi 
zostać złożone do Przewodniczącego KS Zachodniopomorskiego ZPN w terminie do 
14 dni od daty zawodów. Wyniki analizy zgłoszonych zastrzeżeń będą podstawą do 
decyzji Zarządu KS Zachodniopomorskiego ZPN w stosunku do sędziego, 
obserwatora oraz arkusza obserwacji. 
 
5. Zarząd KS ZZPN może nakładać na sędziów dodatkowe obowiązki związane z ich 
rozwojem (np. samooceny, sprawdzanie znajomości obowiązujących metodologii 
podejmowania decyzji, poddanie się badaniom wagi i tkanki tłuszczowej, testu 
interwałowego np. yo-yo, itd.)  
 
 
Niewykonywanie obowiązków w wyznaczonych terminach może powodować 
wstrzymanie sędziego w obsadzie zawodów.  
 
6. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd KS 
Zachodniopomorskiego ZPN.  
 
7. Decyzje Zarządu Zachodniopomorskiego ZPN na wniosek KS 
Zachodniopomorskiego ZPN w sprawie awansów i spadków mają charakter 
nominacji i nie podlegają odwołaniu oraz zaskarżeniu.  
 
8. Niniejsze zasady zostały przyjęte przez Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN w dniu 
26.07.2017.  
 
9. Niniejsze zasady zostały zatwierdzone przez Prezydium Zarządu 
Zachodniopomorskiego ZPN w dniu 01.08.2017 
 
 
 


