REGULAMIN
KADRY KOLEGIUM SEDZIÓW
OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

I.

ZAŁOŻENIA

Powołuje się Kadrę Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu, celem wyselekcjonowania
i objęcia szczególnym nadzorem szkoleniowym i organizacyjnym, przede wszystkim młodych
i perspektywicznych sędziów, którzy swoją postawą i zaangażowaniem, dają podstawy zakładać, iż
w perspektywie rywalizować mogą o awans na szczebel centralny.
KS OZPN poprzez swoje struktury, zapewni sędziom powołanym do Kardy w miarę możliwości:
➢ Odrębne szkolenia zarówno teoretyczne i praktyczne jak i kondycyjno – sprawnościowe;
➢ Sprzęt, zarówno do prowadzenia zawodów jak i treningów;
➢ Opiekę i współpracę wskazanego imiennie sędziego wyższej klasy rozgrywkowej, w szczególności
szczebla centralnego;
Cele programu „Kadra” są zbieżne i w znacznym stopniu pokrywają się z celami Programu Mentorów
i Talentów tj.:
➢ Wyszukiwanie sędziów zdolnych na wszystkich poziomach rozgrywek;
➢ Rozwijanie i kształtowanie umiejętności sędziowskich;
➢ Mobilizowanie do doskonalenia i podnoszenia własnych kwalifikacji;
➢ Prowadzenie młodych, utalentowanych sędziów z niższego poziomu do poziomu najwyższego
II.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w niniejszych zasadach określenie „Sędzia Kadry” oznacza sędziego powołanego przez
Zarząd KS OZPN do Kadry, posiadającego uprawnienia do prowadzenia zawodów IV ligi, klasy
okręgowej, A klasy oraz innych zawodów będących w gestii Opolskiego ZPN oraz zachowujący
prawo awansu do wyższej klasy. W przypadku sędziów III ligi ich akces do kadry ma charakter
dobrowolny. Udział dla sędziów klas pozostałych jest także dobrowolny, jednakże sędzia nie
będący członkiem Kadry nie nabywa prawa do awansu zgodnie z Zasadami Awansu i Spadku
Sędziów KS OZPN.
2. Sędzia Kadry musi spełniać następujące wymagania:
a) Posiadać minimum średnie wykształcenie;
b) Posiadać bardzo dobry poziom sprawności fizycznej oraz sportową sylwetkę, odznaczać się
nienaganną postawa etyczno moralną;
c) Działać aktywnie w organizacji sędziowskiej;
d) Osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach;
e) Złożyć oficjalny wniosek o powołanie do Kadry, zgodnie z komunikatem zamieszczonym na
stronie internetowej Kolegium Sędziów OZPN.
3. Kadra powoływana jest każdorazowo na jeden sezon rozgrywkowy (jesień/wiosna).

4.

O powołaniach do Kadry decyduje Zarząd KS OZPN, w oparciu o Zasady Awansu i Spadku Sędziów
KS OZPN.

III.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

EGZAMINY TEORETYCZNO – KONDYCYJNE

W każdym sezonie rozgrywkowym dodatkowo zostaną przeprowadzone minimum 4 egzaminy
teoretyczno kondycyjne.
Terminy egzaminów odbędą się w miesiącach wrzesień, październik, kwiecień, maj i zostaną
podane zainteresowanym sędziom z wyprzedzeniem 1 miesiąca. W miarę możliwości
organizacyjnych oraz atmosferycznych egzaminy mogą być również przeprowadzone
w miesiącach zimowych.
Egzamin teoretyczny składa się z 30 testowych pytań. Egzamin uważa się za zaliczony jeżeli sędzia
uzyska min. 80% prawidłowych odpowiedzi (24,0 pkt.).
Egzamin kondycyjny (test interwałowy) będzie przeprowadzony według sposobu określonego
w Załączniku nr 1 do Regulaminu Kadry (kryteria oceny dla sędziów kadry Kolegium Sędziów
Opolskiego Związku Piłki Nożnej obowiązujące na egzaminach sprawnościowych).
Dwukrotne nie zaliczenie egzaminu kondycyjnego lub przedstawienie zaświadczeń zwalniających
z udziału w takim egzaminie, z wyłączeniem długotrwałej kontuzji, spowoduje skreślenie sędziego
z Kadry.
Trzykrotne nie zaliczenie egzaminów teoretycznych spowoduje skreślenie sędziego z Kadry.
Brak udziału sędziego w egzaminie kondycyjnym bez zaświadczenia lekarskiego powoduje nie
zaliczenie całego egzaminu kadry w danym terminie.
IV.

SPRAWDZIANY PRAKTYCZNE – OBSERWACJE

Sędziowie Kadry objęci zostaną zintensyfikowanymi sprawdzianami praktycznymi – obserwacjami.
Sędziowie z Kadry będą w szczególności obserwowani przez członków Zarządu KS OZPN oraz Zespołu
Szkoleniowego KS OZPN.
V.
1.

ZASADY KLASYFIKACJI I PUNKTACJI

Ocena dyscypliny członków Kadry oparta jest w szczególności o:
➢ Zaliczenie egzaminu kondycyjnego
+0,25 pkt;
➢ Zaliczenie egzaminu teoretycznego
+0,25 pkt;
➢ Niezaliczenie egzaminu teoretycznego
0 pkt;
➢ Niezaliczenie egzaminu teoretycznego
0 pkt;
➢ Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie sędziego z Kadry;
➢ Nieobecność usprawiedliwiona (L4, zaświadczenie od pracodawcy, względnie inna wiarygodna
forma usprawiedliwienia)
0 pkt;
2. Usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniu należy wyłącznie do Zarządu KS OZPN i może
nastąpić jedynie, gdy usprawiedliwienie wpłynie w ciągu 48 godzin po terminach tych spotkań.
3. Dwukrotna usprawiedliwiona nieobecność w jednej rundzie na spotkaniach spowoduje skreślenie
sędziego z Kadry.

VI.
1.

2.

3.
4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wyniki egzaminów dodatkowych (teoretycznych i kondycyjnych) będą wliczane do oceny
końcowej uzyskanej na egzaminie konkursowym na koniec sezonu rozgrywkowego sędziom
ubiegającym się o awans. Suma punktów uzyskanych na zakończenie Kadry (pod uwagę będą
brane wyniki z trzech najlepszych Kadr) połączona z rankingiem klasyfikacyjnym na koniec sezonu
tworzyć będzie listę klasyfikacyjną do awansu.
W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości punktów na liście
klasyfikacyjnej (końcowej) Kadry, po zakończeniu sezonu o miejscu sędziów decyduje kolejno:
Egzamin Kadry + wiek sędziego, sędzia młodszy zostaje sklasyfikowany wyżej.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium OZPN.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Prezydium OZPN w dniu 8 sierpnia 2017 roku Uchwałą
nr 31/2017 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
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