REGULAMIN
dla Sędziów Klasy B i rozgrywek młodzieżowych
§1
Uwagi ogólne
1.

Przedmiotowy Regulamin został opracowany i zatwierdzony celem ujednolicenia zasad dla
sędziów Klasy B oraz rozgrywek młodzieżowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

2.

Sędziowie Klasy B i niższych powinni wykazywać się następującymi cechami:
a) odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną;
b) bardzo dobrą znajomością Przepisów Gry w Piłkę Nożną i umiejętnością ich interpretacji;
c) odpowiednią do wieku sprawnością fizyczną i kondycją;
d) działać aktywnie w organizacji sędziowskiej, poprzez czynny i obowiązkowy udział w naradach
i plenarkach szkoleniowych;
e) nie być czynnym pracownikiem, działaczem, trenerem ani zawodnikiem klubu sportowego
uczestniczącego w rozgrywkach danej klasy (grupy), na którą ma być delegowany (w przypadku
wykonywania w klubie sportowym funkcji jak wyżej – sędzia zobowiązany jest poinformować
o tym niezwłocznie Zarząd KS OZPN, w przypadku zatajenia – zostaną wyciągnięte wobec niego
sankcje dyscyplinarne).
f)

posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do sędziowania zawodów piłkarskich
(badania sędziów ważne są przez rok od daty ich wykonania, chyba, że w karcie zdrowia lekarz
określił krótszy okres).

g) posiadać ważną licencję sędziowską.
3.

Ustala się górną granicę wieku dla sędziów Klasy B na 68 lat.

§2
Egzaminy
1.

Każdy sędzia prowadzący zawody w klasie B oraz rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez
Opolski Związek Piłki Nożnej musi być przed każdą rundą rozgrywkową (jesień / wiosna) poddany
egzaminowi teoretyczno - kondycyjnemu.

2.

Dla sędziów Klasy B i rozgrywek młodzieżowych ustala się kryteria zaliczeniowe wg załącznika
nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.

W przypadku niezaliczenia któregoś z egzaminów (z uzasadnionych przyczyn) dopuszcza się
egzaminy poprawkowe.

4.

Nie poddanie się egzaminom z winy sędziego (sędzi) lub ich niezaliczenie w żadnym z
przewidzianych terminów powoduje niedopuszczenie do prowadzenia spotkań piłkarskich
organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej.

§3
Postanowienia końcowe

1.

W przypadku merytorycznych zmian w niniejszym regulaminie zostaną one wprowadzone za
pośrednictwem aneksów, których treść zostanie podana sędziom przed rozpoczęciem nowego
sezonu rozgrywkowego.

2.

Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawnione jest Prezydium OZPN. Niniejszy Regulamin
został uchwalony przez Prezydium Opolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 8 sierpnia 2017 roku
Uchwałą nr 30/2017 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
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