
Zasady obowiązujące sędziów KS ZZPN (w tym sędziów 
KOZPN prowadzących zawody organizowane przez ZZPN). 
Obowiązują od 01.08.2014.

 Na podstawie Uchwały Zarządu PZPN nr III/50 z dnia 19 marca 2014 co
zostało ujęte w regulaminie rozgrywek na sezon 2014/2015 sędziowie
są zobowiązani w ciągu 12 godzin po zakończonych zawodach wypełnić
sprawozdanie w systemie extranet. W uzasadnionych przypadkach do
24  godzin  po  zakończonych  zawodach.  Sędzia  jest  zobowiązany  na
podstawie  tej  samej  uchwały  Zarządu  PZPN  do  podania  wyniku
zawodów poprzez wysłanie zwrotnego SMS-a w czasie do 15 minut od
zakończonego  spotkania  (wg.  Instrukcji  umieszczonej  na  stronie
www.sedzia.net w zakładce „Obsada”).

Sędziowie winni niezwłocznie uaktualnić dane adres e-mail oraz
numer tel. Komórkowego !!!! 

Systemem  elektronicznym  Extranet  od  sezonu  2014/2015  zostają  objęte
wszystkie rozgrywki mistrzowskie zespołów seniorskich (w tym Puchar Polski),
zespołów juniorskich, trampkarzy, młodzików oraz Orlików.

 Sędziowie  od  01.08.2014  nie  przesyłają  do  biura  ZZPN  delegacji
sędziowskich  z  zawodów  mistrzowskich,  Pucharowych  oraz
sparingowych.  Podstawą  naliczenia  należności  za  przeprowadzone
zawody  będą  informacje  ujęte  w  systemie  Extranet  (dla  meczów
ligowych  i  pucharowych)  oraz  sprawozdania  papierowe  dla  meczów
towarzyskich i sparingowych.

Uchwałą Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30
czerwca  2014  roku  sędzia  zawodów  jest  zobowiązany  wypełniając
sprawozdanie w systemie extranet do podania odległości  na zawody
całego zespołu sędziowskiego wg przykładu:

Sędzia: Jan Kowalski z KS ZZPN – do 90
km

Sędzia asystent 1: Adam Nowak z KS ZZPN – do 30
km

Sędzia asystent 2: Jan Niezbędny z KS KOZPN  –  do
10 km

Sędzia techniczny: - z KS -

http://www.sedzia.net/


Dla zawodów towarzyskich sędzia zobowiązany będzie dostarczyć do
biura ZZPN pierwszą oraz czwartą stronę sprawozdania z wypełnionymi
danymi tak jak w przypadku opisanego powyżej.

Ustala się następujące zasady naliczania ekwiwalentów oraz kosztów
przejazdu na zawody:

 Jeżeli sędzia (sędziowie) został delegowany  na zawody i z różnych
przyczyn zawody nie odbędą się – sędziemu należy się cały koszt
przejazdu oraz 50 % kwoty ryczałtu.

 Jeżeli sędzia został wyznaczony do prowadzenia dwóch zawodów w
tym samym dniu na tym samym obiekcie to sędzia nalicza koszt
przejazdu  tylko  dla  jednego  meczu  (bez  względu  na  to  kto  jest
gospodarzem drugiego  meczu).  Jeżeli  pierwszy  z  tych  meczy  nie
odbył się – to sędzia nalicza 50 % ryczałtu.

 Jeżeli sędzia został wyznaczony do prowadzenia dwóch zawodów w
tym samym dniu na tym samym obiekcie to sędzia nalicza koszt
przejazdu  tylko  dla  jednego  meczu  (bez  względu  na  to  kto  jest
gospodarzem  drugiego  meczu).  Jeżeli  sędzia  zostanie
poinformowany przed lub w trakcie trwania pierwszego meczu, że
drugi z meczy nie odbędzie się to za ten drugi mecz nie nalicza się
żadnych kosztów (przejazdu i ryczałtu).

 Jeżeli sędzia został wyznaczony do prowadzenia dwóch zawodów w
tym  samym  dniu  na  różnych  obiektach  to  sędzia  nalicza  koszty
przejazdu wg. przykładu:

Sędzia z Polic  udaje się na zawody do Goleniowa a następnie do
Nowogardu.

Na  pierwszy  mecz  w  Goleniowie  nalicza  koszty  przejazdu  wg.
odległości pomiędzy miejscem zamieszkania w Policach a obiektem
sportowym w Goleniowie.

Na  drugi  mecz  nalicza  koszty  przejazdu  wg.  odległości  pomiędzy
obiektami sportowymi w Goleniowie oraz w Nowogardzie.

 Podstawą  naliczania  należności  dla  obserwatorów  będą  raporty
obserwatora  wypełnione  w  systemie  Extranet.  Obserwator
umieszcza  w  rubryce  w  której  podaje  swoje  Imię  i  Nazwisko
odległość na zawody wg. przykładu:

Obserwator: Julian Bumbul – do 40 km



 Podstawą naliczania należności dla mentorów będą raporty mentora.
Mentor umieszcza w rubryce w której podaje swoje Imię i Nazwisko
odległość na zawody wg. Zasady jak dla obserwatorów


