REGULAMIN OBSADY SĘDZIÓW
KOLEGIUM SĘDZIÓW
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
W SZCZECINIE
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest wewnętrznym dokumentem porządkującym i systematyzującym
obsadę sędziów KS ZZPN.
2. W Kolegium Sędziów ZZPN osobą odpowiedzialną za obsadę sędziów jest Referent lub
Pełnomocnik ds. obsady Sędziów KS ZZPN.
3. Referent lub Pełnomocnik ds. obsady nominowany jest przez Zarząd
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie na wniosek Przewodniczącego
Kolegium Sędziów ZZPN.
4. Na terenie Okręgu Koszalińskiego obsadę sędziów prowadzi Referent ds. Obsady Wydziału
Sędziowskiego KOZPN uwzględniając rozgrywki klasy O, klasy A oraz B i drużyn
młodzieżowych.
§2
OBSADA
1. Do delegowania na zawody mogą być wyznaczeni jedynie sędziowie spełniający kryteria
„Zasad awansów i spadków” dla danej klasy rozgrywkowej w danym sezonie, posiadający aktualną
licencję sędziowską na dany sezon rozgrywkowy oraz opłacili składki KFD i KFP na dany sezon.
2. Referent lub Pełnomocnik ds. obsady sędziów KS ZZPN zobowiązany jest:
a) przygotować obsadę zawodów na podstawie otrzymanych terminarzy rozgrywek z
Wydziału Gier ZZPN oraz obsad KS PZPN,
b) publikować obsady na stronie internetowej Kolegium Sędziów ZZPN (www.sedzia.net) nie
później niż we wtorek poprzedzający weekend, w którym odbędą się mecze. W przypadku, gdy
zawody będą rozgrywane w środku tygodnia obsada pojawi się nie później niż w piątek
poprzedzający tydzień, w którym odbędą się zawody,
c) z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować sędziów o zmianach opublikowanej obsady,
d) kontrolować terminarz rozgrywek, a w szczególności daty, godziny oraz miejsca
rozgrywania zawodów,
e) planować obsadę sędziów głównych na meczach IV ligi oraz klasy „O” szczecińskiej z 14dniowym wyprzedzeniem
f) delegować na zawody II Ligi Kobiet w pierwszej kolejności sędzie należące do KS ZZPN i
WS KOZPN
g) delegować na zawody sparingowe sędziów KS ZZPN z możliwie najwyższych klas
rozgrywkowych

h) w uzasadnionych przypadkach ze względów szkoleniowych lub merytorycznych delegować
na mecze wyższej klasy rozgrywkowej sędziów posiadających uprawnienia do prowadzenia
spotkań niższego szczebla zgodnie z „Zasadami awansów i spadków” przyjętymi na dany sezon
g) uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu KS ZZPN
h) sporządzać wykaz obejmujący ilość zawodów przeprowadzonych przez sędziów w
poszczególnych klasach rozgrywkowych do wiadomości Zarządu KS ZZPN
i) referenci KSZZPN i WS KOZPN zobowiązani są do współpracy w zakresie Obsady we
wszystkich klasach rozgrywkowych na terenie woj. Zachodniopomorskiego
3. Sędziowie zobowiązani są do:
a) prowadzenia zawodów wyznaczonych przez Referenta lub Pełnomocnika ds. obsady w
wyznaczonych terminach i godzinach
b) poinformowania Referenta ds. obsady w stosownym czasie o wyborze sędziów asystentów
oraz dwóch asystentów rezerwowych przez sędziów IV ligi
c) przestrzegania zasad urlopowań zgodnie z zasadami zachowanymi w § 3 niniejszego
regulaminu
d) informowania referenta obsady o wszystkich zmianach teleadresowych
e) wysłania sms z wynikiem meczu w systemie Extranet nie później niż 15 minut po
zakończonych zawodach oraz wypełnienia sprawozdania w systemie w regulaminowym czasie
§3
URLOPOWANIA
1. Każdy z sędziów ma prawo do zgłoszenia urlopu w trakcie trwania całego sezonu.
2. Urlopowanie można zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia
urlopu, jednak nie później niż do piątku - do godziny 23.59 - poprzedzającego ukazanie się
najbliższej obsady wyłącznie na adres e-mail do Referenta ds. obsady
(obsada@sedzia.net). Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko sędziego, datę
rozpoczęcia oraz datę zakończenia urlopu. Niewywiązanie się z ww. obowiązku może
skutkować wstrzymaniem sędziego w obsadzie na dwa tygodnie.
3. W przypadku niezachowania terminu urlopowania usprawiedliwione będą jedynie nagłe,
niespodziewane wypadki losowe oraz kontuzje i choroby (poparte stosownym
zaświadczeniem lekarskim). Każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez
Zarząd KS ZZPN.
4. Zgłoszone urlopowanie nie zwalnia sędziego z egzaminów kondycyjnych, teoretycznych i
filmowych oraz szkoleniach plenarnych i stacjonarnych.
5. W przypadku odniesienia kontuzji, która jest skutkiem braku dyspozycyjności sędziego
należy okazać zaświadczenie lekarskie do wglądu Zarządu Kolegium Sędziów.

§4
ILOŚĆ MECZÓW
1. Sędziowie grupy TOP Amator A i B prowadzą w rundzie minimum 2 razy zawody w IV
lidze, 2 razy w Wojewódzkiej Lidze Juniorów, w zależności od potrzeb zawody w klasie
Okręgowej i Pucharu Polski
2. Sędziowie III ligi (TOP Amator C) prowadzą w rundzie minimum 1 mecz w IV lidze, 2
razy w Wojewódzkiej Lidze Juniorów, 2 razy w klasie Okręgowej i 2 razy w klasie A
3. Sędziowie IV ligi prowadzą w rundzie minimum 5 meczów w IV lidze, 2 razy w
Wojewódzkiej Lidze Juniorów, 2 razy w klasie Okręgowej i 3 razy w klasie A
3. Sędziowie Asystenci Szczebla Centralnego posiadający uprawnienia do prowadzenia
meczów IV ligi prowadzą w rundzie minimum 3 razy zawody w IV lidze, na pozostałe
zawody mogą być delegowani jako sędziowie główni w zależności od potrzeb, jednak
priorytetem jest obsada w charakterze asystenta
5. Sędziowie pozostałych klas rozgrywkowych nominowani będą na zawody zgodnie z
ustaleniami Zarządu Kolegium Sędziów ZZPN
6. Powyższe kryteria zostały oparte przy założeniu dyspozycyjności sędziów pozwalających na
wypełnienie w/w norm i nie dotyczą sytuacji niedyspozycyjności sędziów (kontuzja,
długoterminowe urlopowanie)
7. Sędziowie TOP Amator A,B i C oraz sędziowie IV ligi mogą być wyznaczani jako asystenci
na mecze prowadzone przez młodych i perspektywicznych sędziów jako ich opiekunowie
8. Każdy sędzia może być wyznaczony do przeprowadzenia w rundzie 1 raz zawody
młodzieżowe nieodpłatnie (bez ryczałtu) w miejscu zamieszkania

§5
SANKCJE DYSCYPLINARNE
1. Sędzia może zostać odsunięty od obsady sędziowskiej w przypadku:
a) nieuzasadnionego nieprzybycia na zawody
b) odmówienia przyjęcia obsadzonego meczu
c) wysłania urlopowania po terminie
d) samowolnej zmiany obsadzonego meczu
e) sędziowania meczu bez wiedzy i zgody Referenta lub Pełnomocnika ds. obsady KS ZZPN
f) nieterminowego wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet
g) pozostałych sytuacji określonych w Zasadach awansów i spadków na dany sezon

2. Decyzja o pominięciu sędziego w obsadzie nie może być przedmiotem odwołania i nie
podlega uzasadnianiu ze strony Kolegium Sędziów ZZPN.
3. Nieusprawiedliwiona nieobecność sędziego na zawodach skutkować będzie skierowaniem
sprawy do Wydziału Dyscypliny ZZPN i odsunięciem sędziego od prowadzenia zawodów na
co najmniej 2 tygodnie.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Kolegium
Sędziów ZZPN.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Zarząd
Kolegium Sędziów ZZPN.
3. Niniejsze zasady wchodzą w życie w momencie zatwierdzenia ich przez Zarząd Kolegium
Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 26
lipca 2017 roku.
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