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REGULAMIN KLASYFIKOWANIA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ 
KLASY „A", „B" NA SEZONY 2016-2020 

KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ MYŚLENICE 
 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

1. Sędzia powinien:  

a) posiadać minimum wykształcenie średnie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy 

zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na 

sędziego próbnego lub kandydata), 

b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną, 

c) wykazywać się dobrą znajomością przepisów gry, jak również znać ich interpretacje, 

d) obiektywnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki podczas prowadzenia zawodów na 

najwyższym poziomie, 

e) dbać o autorytet oraz przestrzegać etyki sportowej i nie poniżać swoim zachowaniem 

godności sędziego piłki nożnej, 

f) uczestniczyć we wszelkich formach szkolenia oraz egzaminach, 

g) znać i przestrzegać statuty i regulaminy PZPN i MZPN oraz przepisy FIFA i UEFA 

dotyczące zagadnień piłkarskich, 

h) znać prawa i obowiązki sędziego, 

i) posiadać aktualną licencję sędziowską (opłaconą do dnia 31 lipca bieżącego roku oraz 

złożony formularz z danej klasy rozgrywkowej) 

j) aktualną karte zdrowia 

 

2. Sędzia nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione 

umyślnie. 

 

3. Sędzia piłki nożnej pracujący zawodowo lub działający społecznie w klubie posiadającym 

sekcję piłki nożnej (za wyjątkiem pkt. 4), nie może bez zgody zarządu Kolegium Sedziów 

Myślenice w okresie zatrudnienia lub działalności społecznej pełnić funkcji sędziego. Sędzia 

jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zarząd Kolegium Sedziów pisemnie o fakcie 

podjęcia pracy lub działalności społecznej w klubie.  

 

4. Dopuszcza się warunkowo łączenie obowiązków sędziego z grą w klubie pod następującymi 

warunkami:  

a) zachowanie wzorowej postawy etyczno-moralnej podczas zawodów (w szczególności do 

sędziów prowadzących zawody), 
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b) sędzia musi przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczyć do Referatu Obsady wykaz 

meczów własnej drużyny, 

c) w pozostałych, wolnych terminach sędzia pozostaje do dyspozycji Kolegium Sędziów, 

d) w przypadku naruszenia w/w przepisów, Zarząd Kolegium Sędziów ma prawo zawiesić 

zezwolenie na łączenie czynnej gry i sędziowania, 

e) sędzia może prowadzić zawody w klasie rozgrywkowej do której jest zgłoszony jako 

zawodnik, pod warunkiem, że będzie to grupa prowadzona przez inny Podokręg Piłki 

Nożnej  

 

5. Dla uproszczenia w tym regulaminie użyto tylko rodzaju męskiego - określenie sędzia, odnosi 

się zarówno do mężczyzn, jak i kobiet.  

 

ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIEKU I LICZBY SĘDZIÓW.  

 

1. Awans i spadek sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów w poszczególnych klasach 

rozgrywkowych następuje po sezonie. Awanse do Klasy Okręgowej następują zgodnie 

z odrębnymi regulaminami zatwierdzonymi przez KS MZPN. 

 

2. Sędziowie przenoszący się z innych okręgów w trakcie trwania danej rundy rozgrywkowej 

uzyskują te same uprawnienia jakie posiadali w opuszczanym okręgu z wyjątkiem możliwości 

awansu w bieżącym sezonie 

 

3. Limity wiekowe dopuszczalne dla poszczególnych klas: 

a) kandydaci do Klasy Okręgowej – do ukończenia 40 roku życia, 

b) klasa A – do ukończenia 55 roku życia, 

c) klasa B do ukończenia 65 roku życia, 

 

4. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w dniu 30 czerwca w wypadku 

klasyfikacji rundy wiosennej.  

 

ROZDZIAŁ III. ZASADY KLASYFIKACJI SĘDZIÓW. 

 

1. Egzaminy praktyczne (obserwacje): 

a) na zawodach seniorów sędziowie poddawani będą egzaminom praktycznym 

(obserwacjom) prowadzonym przez obserwatorów wyznaczonych przez Zarząd KS PPN 

Myślenice, 

b) oceny z egzaminu praktycznego (obserwacji) są wystawiane zgodnie z instrukcją PZPN, 
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c) ustala się, że w przypadku otrzymania przez sędziego oceny spowodowanej popełnieniem 

rażącego błędu (7,8 lub 7,9) brana będzie pod uwagę średnia z oceny przewidywanej 

pomnożonej razy 3 i otrzymanej. Przykład: sędzia otrzymał notę 7,9/8,3 = 7,9 + (3x8,3)= 

32,8/4= 8,2 , która będzie brana pod uwagę przy rankingu. 

d) ilość egzaminów praktycznych (obserwacji) dla poszczególnych grup sędziów określa się 

następująco:  

- Klasa „A" - minimum 3 egzaminy w rundzie, dla sędziów do ukończenia 40 roku życia, 

- Klasa „B" - minimum 3 egzaminy w rundzie, dla sędziów do ukończenia  40 roku życia, 

 

2. Egzaminy teoretyczne: 

a) test pisemny składa się z 30 pytań, 

b) zasady przeliczania punktów testu teoretycznego: 

 

Ilość punktów Ocena 

30,0 5,00 

29,5 4,95 

29,0 4,90 

28,5 4,85 

28,0 4,80 

27,5 4,75 

27,0 4,70 

26,5 4,65 

26,0 4,60 

25,5 4,55 

25,0 4,50 

24,5 4,45 

24,0 (80%) 4,40 

23,5 4,35 

23,0 4,30 

22,5 4,25 

22,0 4,20 

21,5 4,10 

21,0 (70%) 4,00 

 

c) minimum zaliczeniowe wynosi 21 punktów, 

d) minimum do awansu do Klasy „A” wynosi 21 punktów, a do Klasy Okręgowej 24 punkty, 

e) odwołanie od wyników egzaminu teoretycznego przysługuje sędziemu do 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników 
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f) Egzamin zdany w terminie poprawkowym niezależnie od otrzymanego wyniku podczas 

tworzenia rankingu końcowego liczony jest jako ocena 4.0 (21pkt) 

g) Do decyzji zarządu pozostaje decyzja o organizacji 3-go terminu egzaminu teoretycznego. 

Zarząd zastrzega sobie możliwość poboru opłaty za przystąpienie do 3-go terminu 

egzaminu teoretycznego w kwocie 20 zł (płatne gotówką w dniu egzaminu), pozyskana 

kwota w całości przeznaczona zostanie na fundusz KFD 

h) Brak zaliczenia egzaminu w 3 terminie powoduje obligatoryjny urlop na daną runde 

rozgrywkową 

  

3. Egzaminy kondycyjne: 

a) sędziowie zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich w dniu egzaminu, 

b) egzaminem kondycyjnym jest test interwałowy FIFA z limitem 15 sek. / 75 m biegu i 22 sek. 

/ 25 m chodu dla sędziów do ukończenia 40 roku życia oraz 17 sek. / 75 m biegu i 22 sek. / 

25 m chodu dla sędziów powyżej 40 roku życia oraz kobiet, 

c) zasady przeliczania dystansu na oceny we wszystkich klasach rozgrywkowych: 

 

Ocena Ilość okrążeń 

5,0 12      awans 

4,8 10      zaliczenie oraz awans kobiety 

4,6 9  

4,4 8        zaliczenie powyżej 35 roku oraz kobiety 

4,4 7 

 

a) awans można uzyskać tylko w wypadku zaliczenia 12 okrążeń 

b) przedłożenie usprawiedliwienia przed egzaminem powoduje, że egzamin w terminie 

poprawkowym liczony będzie jako egzamin zdawany w pierwszym terminie, z zaliczeniem 

ocen uzyskanych w tym egzaminie, ale bez prawa do awansu. Szczególne sytuacje losowe 

będą rozpatrywane przez Zarząd, 

c) pozostałym sędziom uczestniczącym w sesji poprawkowej, bez względu na uzyskane 

wyniki do końcowej klasyfikacji zostanie zaliczona ocena maksymalnie 4,00 z egzaminu 

teoretycznego oraz 4,0 z egzaminu kondycyjnego, 

d)  kontuzja odniesiona w trakcie egzaminu powoduje niezaliczenie tego egzaminu. 

Do decyzji zarządu pozostaje decyzja o organizacji 3-go terminu egzaminu kondycyjnego. 

Zarząd zastrzega sobie możliwość poboru opłaty w kwocie 20 zł (płatne gotówką w dniu 

egzaminu) za przystąpienie do 3-go terminu egzaminu kondycyjnego, pozyskana kwota 

w całości przeznaczona zostanie na fundusz KFD 

e) Brak zaliczenia egzaminu w 3 terminie powoduje obligatoryjny urlop na daną runde 

rozgrywkową 
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4. Szkolenia: 

a) każdy sędzia zobowiązany jest uczestniczyć w szkoleniach i zebraniach plenarno- 

szkoleniowych organizowanych przez KS PPN Myślenice, 

b) za każdą obecność sędzia otrzymuje 0,2 pkt, 

c) za każdą nieobecność sędzia otrzymuje 0 pkt. 

 

5. Dyscyplina. Za kary dyscyplinarne nałożone na sędziów  przez organy właściwe ds. dyscypliny, 

będą odliczane od ogólnej oceny punkty ujemne:  

a) nagana lub kara finansowa  – 0,1 pkt, 

b) zawieszenie czasowe lub druga (kolejna) kara finansowa – 0,2 pkt. 

c) Sędzia zawieszony traci możliwośc awansu w danym sezonie 

  

6. Listy klasyfikacyjne: 

a) okres klasyfikacyjny oznacza rundę rozgrywkową,  

b) po zakończeniu rundy rozgrywkowej Zarząd KS PPN Myślenice sporządza zestawienie 

sędziów w poszczególnych klasach uwzględniając wyniki z :  

- egzaminów praktycznych,  

- egzaminów teoretycznych i kondycyjnych, 

- za udział w szkoleniach i zebraniach plenarno - szkoleniowych,  

- dyscypliny, 

uszeregowując sędziów w kolejności uzyskanej sumy wyników od największej do 

najmniejszej, 

c) na ocenę sumaryczną składają się: 

- średnia z egzaminów praktycznych (obserwacji) pomnożona przez współczynnik 3, 

- ocena z egzaminu teoretycznego i kondycyjnego, 

- punkty za udział w szkoleniach i  zebraniach plenarno – szkoleniowych  oraz dyscypliny,  

d) w przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości punktów, 

miejsce na liście kwalifikacyjnej ustala się biorąc pod uwagę w kolejności:  

- wynik egzaminu praktycznego (obserwacji), 

- rok urodzenia sędziego- młodszy zajmuje miejsce wyższe od starszego, 

- wynik egzaminu teoretycznego,  

- wynik egzaminu kondycyjnego, 

e) listy kwalifikacyjne podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd KS PPN Myślenice i stanowią 

podstawę awansów i spadków, 

f) odwołania dotyczące uzyskanych wyników można składać do 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników, 
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g) trzykrotne niezaliczenie egzaminu (kondycyjnego lub teoretycznego) powoduje 

automatyczną degradację do klasy niższej lub zawieszenie na cała rundę rozgrywkową. 

 

7. Ustalenia dodatkowe: 

a) asystentki szczebla centralnego mogą ubiegać się o zaliczenie egzaminów na szczeblu 

centralnym bez prawa awansu 

 

ROZDZIAŁ IV. AWANSE I SPADKI. 

 

1. Sędziowie, którzy ubiegają się o awans do wyższej klasy muszą zaliczyć egzamin  

w pierwszym terminie organizowanym przez KS PPN Myślenice. 

 

2. Awans sędziego do wyższej klasy rozgrywkowej może nastąpić po zakończeniu sezonu  

rozgrywek. 

  

3. Awans do Klasy Okręgowej możliwy jest tylko po przesędziowaniu pełnego sezonu 

rozgrywkowego 

 

4. Sędzia może awansować do klasy wyższej, jeżeli:  

a) spełnił wymagania dotyczące wieku, 

b) spełnił wymagania  dotyczące egzaminu teoretycznego i kondycyjnego, 

c) zajął odpowiednie miejsce na liście klasyfikacyjnej, 

d) w trakcie rundy odbył co najmniej 4 zawody w swojej klasie rozgrywkowej. 

 

5. Ilość sędziów awansujących i spadających z poszczególnych klas rozgrywkowych 

przedstawia się następująco: 

Awanse: 

a) z klasy „A" do Klasy Okręgowej awansuje minimum jeden sędzia pierwszy na liście 

klasyfikacyjnej spełniających wymogi. 

b) klasy „A" awansuje minimum 2 sędziów pierwszych na liście klasyfikacyjnej spełniających 

wymogi. 

Spadki: 

a) z Klasy „A" spada minimum 1 sędzia, który w końcowej klasyfikacji zajmie ostatnie miejsce, 

 

6. W przypadku wycofania sędziego w trakcie rundy, sędzia zostaje umieszczony 

automatycznie na ostatnim miejscu w rankingu. 
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ROZDZIAŁ V. ZAWODY SPARINGOWE 

 

1. Wszelkie zawody sparingowe, charytatywne, koleżeńskie lub wszystkie inne, które nie są 

oficjalnymi zawodami organizowanymi przez PPN Myślenice, MZPN w Krakowie lub organy 

wyższe oraz nie są wyznaczone do sędziowania przez Referat Obsady winny być 

zgłoszone do Prezesa KS Myślenice lub Referenta Obsady PRZED datą ich odbywania się 

 

2. Za prawidłowe zgłoszenie zawodów opisanych w pkt. 1 uważa się przesłanie zgłoszenia za 

pomocą SMS lub e-mail na adres filipmagiera@tlen.pl lub cienki7@interia.pl 

 

3. Każde zgłoszenie musi zawierać: datę, godzinę oraz miejsce rozgrywania zawodów, a 

także zespoły biorące w nich udział (dotyczy zawodów sparingowych) – w razie braku 

wszystkich powyższych informacji zgłoszenie uznaje się za nieważne 

 

ROZDZIAŁ VI. KARY DYSCYPLINARNE ZA NARUSZENIE REGULAMINU 

 

1. Niedopełnienie obowiązków wynikających z  Rozdziału I pkt i) skutkuje wpisaniem na listę 

rezerwową 

 

2. Nie stawienie się wyznaczonego sędziego na zawody w danym terminie skutkuje 

zawieszeniem na dwie kolejki rozgrywkowe 

 

3. Każda niezgłoszona i niepotwierdzona w systemie Extranet zmiana obsady skutkuje 

wpisaniem na listę rezerwową na najbliższą kolejkę 

 

4. Wszystkie zaległości KFD muszą być uregulowane przed rozpoczęciem kolejnej rundy 

rozgrywkowej, nie zastosowanie sie do punktu skutkuje wpisaniem na listę rezerwową do 

momentu uregulowanie zaległości. 

 

5. Nie uregulowanie opłaty za dany rok rozgrywkowy (do 30 marca bieżącego roku) przez 

czynnego sędziego na Koleżeński Fundusz Pośmiertny skutkuje zawieszeniem do czasu 

uregulowania 

 

6. Każde prowadzenie zawodów opisanych w Rozdziale V i nie zgłoszenie ich zgodnie 

z zapisami niniejszego regulaminu skutkują zawieszeniem sędziego na okres od 2 tygodni 

do 6 miesięcy 

 

mailto:filipmagiera@tlen.pl
mailto:filipmagiera@tlen.pl
mailto:cienki7@interia.pl
mailto:cienki7@interia.pl
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7. Niedopełnienie obowiązków wynikających z regulaminów poszczególnych rozgrywek 

(również Juniorów Starszych, Juniorów Młodszych, Trampkarzy, Młodzików oraz Orlików) 

dot. wprowadzenia sprawozdania w system Extranet  w regulaminowym czasie niezależnie 

od decyzji Komisji Dyscypliny będzie skutkowało wpisaniem na listę rezerwową na okres 

dwóch tygodni. 

 

 

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Lista rezerwowych jest to grupa sędziów brana pod uwage w obsadzie przez Referenta tylko 

i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (sędziowie tacy pozostają do dyspozycji Referenta) 

 

2. Obecność na Zebraniach Plenarnych jest obowiązkiem każdego sędziego (wyjątek stanowi 

zdarzenie losowe, zwolnienie lekarskie lub wyznaczenie do prowadzenia zawodów w terminie 

plenarki) 

 

3. Obowiązkiem każdego sędziego jest przeprowadzenie przynajmniej jednego meczu 

charytatywnie w ciągu sezonu. 

 

4. Urlopy bieżące muszą być zgłoszone Referentowi Obsady najpóźniej w poniedziałek 

poprzedzający daną kolejkę do godziny 12:00 za pomocą SMS lub e-mail na adres 

filipmagiera@tlen.pl . Urlopy nie zgłoszone w tym terminie nie bedą respektowane przez KS 

Myślenice 

 

5. Sędzia może być na swój wniosek urlopowany od prowadzenia zawodów, jednakże nie dłużej 

niż dwie rundy rozgrywkowe. Po tym czasie, w wypadku niezaliczenia egzaminów, sędzia 

automatycznie jest degradowany do niższej klasy. W wypadku krótszego urlopu, o zaliczeniu 

sędziego do określonej klasy rozgrywkowej oraz o zakresie egzaminów niezbędnych w tym 

celu decyduje Zarząd KS PPN Myślenice po wygaśnięciu urlopu. 

 

6. Sędzia w zależności od posiadanych umiejętności oraz opinii na temat jego postawy etyczno - 

moralnej, może być w uzasadnionych przypadkach decyzją KS PPN Myślenice wstrzymany  

w obsadzie bądź wyznaczonym do przeprowadzenia większej ilości zawodów. Działanie takie 

nie może byc brane pod uwagę jako okoliczność łagodząca w stosunku do punktu Rozdziału 

IV  

 

7. W trakcie trwania rundy rozgrywkowej sędzia może być przesunięty do klasy niższej lub 

decyzją Zarządu KS PPN Myślenice skreślony z listy sędziów jeżeli:  

mailto:filipmagiera@tlen.pl
mailto:filipmagiera@tlen.pl
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a) prowadzi zawody na niezadawalającym poziomie;  

b) rażąco narusza normy etyczno - moralne lub sportowe;  

c) nie przestrzega regulaminów oraz postanowień PZPN, MZPN, oraz KFD KS PPN 

Myślenice. 

 

8. Oficjalną stroną internetową KS PPN Myślenice jest http://www.podokreg.myslenice.pl/ 

i zakładka Kolegium Sędziów. Informacje zawarte na stronie internetowej są wiążące. 

Obowiązkiem każdego sedziego jest monitorowanie treści sie tam znajdujących na bieżąco. 

 

9. Do interpretacji (wykładni) niniejszego regulaminu, odstępstw od jego postanowień jak też 

podejmowania rozstrzygnięć na tle jego stosowania, upoważniony jest Zarząd KS PPN 

Myślenice.  

 

10.  W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Zarząd KS PPN Myślenice. 

 

11.  Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu KS PPN Myślenice w dniu 

15.03.2019 r. 

 

 

          Przewodniczący 

          KS PPN Myślenice 

http://www.podokreg.myslenice.pl/
http://www.podokreg.myslenice.pl/

