ZASADY NADAWANIA UPRAWNIEŃ I SELEKCJI OBSERWATORÓW
KOLEGIUM SĘDZIÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

§1
UWAGI OGÓLNE
1. Użyte w niniejszych zasadach określenie „obserwator" oznacza obserwatora szczebla OZPN (IV liga,
Kl. Okręgowa).
2. Przed każdym egzaminem zaliczeniowym (rundą rozgrywkową) Zarząd KS OZPN opublikuje na
oficjalnej stronie KS OZPN listę osób, które zostały powołane na kandydatów na obserwatorów.
3. Uprawnienia obserwatora nadaje Prezydium OZPN na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów OZPN.
4. Listę kandydatów na obserwatorów zgłasza do Prezydium OZPN Zarząd Kolegium Sędziów OZPN.
5. Listę tworzy się na podstawie wyników egzaminu zaliczeniowego kandydatów na obserwatorów,
posiłkując się w miarę potrzeby opinią Zespołu Szkoleniowego.
6. Uprawnienia obserwatorów nadaje się na daną rundę rozgrywkową przed jej rozpoczęciem (system
jesień-wiosna).
7. Obserwatorzy posiadający uprawnienie „obserwatorów" Ekstraklasy, I, II, III, IV ligi, klasy okręgowej
uprawnieni są do prowadzenia obserwacji na zawodach mistrzowskich klasy A oraz klasy B (w
przypadku potrzeby obserwacji sędziów młodych i perspektywicznych).
8. Obserwator musi posiadać minimum wykształcenie średnie oraz:
➢ odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną;
➢ wyróżniać się niezbędnymi dla pełnienia tej funkcji predyspozycjami takimi jakobiektywizm, doświadczenie, odwaga, rzetelność, itp.,
➢ posiadać autorytet w organizacji sędziowskiej,
➢ aktywnie uczestniczyć w działalności organizacji sędziowskiej, szczególnie w szkoleniu i
obserwacji.
9. Obserwator, który prowadził obserwacje na zawodach klasy A, klasy okręgowej lub IV ligi, przed
dniem wejścia w życie Regulaminu, może posiadać minimum wykształcenie zawodowe oraz
spełniać pozostałe wymogi określone w pkt 8.

§2
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Obserwatorzy poddani są egzaminowi teoretycznemu z Przepisów Gry w Piłkę Nożną przed
rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej. Egzamin ma charakter zaliczeniowy. Nie dotyczy to
obserwatorów Ekstraklasy, I, II, III ligi, którym zalicza się wyniki egzaminów na tych szczeblach.
Dodatkowo obserwatorzy mogą zostać poddani testom video oraz testom sprawdzającym ich
merytoryczne umiejętności.
2. W przypadku niezaliczenia egzaminów na w/w szczeblach lub egzaminu organizowanego przez KS
OZPN obserwatorzy Ekstraklasy, I, II, III ligi, IV ligi i klasy okręgowej mogą być dopuszczeni do
egzaminu poprawkowego (dodatkowego) wyznaczonego przez Zarząd KS OZPN. W uzasadnionych

przypadkach (np. braki kadrowe, wiek, itp.) Zarząd KS OZPN, może wyznaczyć dodatkowy termin
egzaminu poprawkowego.
3. Minimum zaliczeniowe wynosi
➢ 80% punktów możliwych do uzyskania w przypadku egzaminu teoretycznego;
➢ 70% punktów możliwych do uzyskania w przypadku egzaminu filmowego.
4. Zaliczenie egzaminu jest warunkiem nieodzownym do otrzymania uprawnień obserwatora, ale
o ostatecznym kształcie list przedstawianych Prezydium OZPN decyduje Zarząd KS OZPN. Zaliczenie
egzaminów z wynikiem pozytywnym nie jest równoznaczne z umieszczeniem kandydata na liście
obserwatorów przedkładanej do zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu OZPN.
5. Obserwator Ekstraklasy, I, II, III, IV ligi, klasy okręgowej nie może prowadzić zawodów piłkarskich
jako sędzia główny lub sędzia asystent w III lidze, rozgrywkach seniorskich szczebla Okręgu tj. w IV
lidze, klasie okręgowej, w klasie A, Opolskiej Lidze Juniorów i Wojewódzkiej Lidze Juniorów
Młodszych oraz w Rozgrywkach Pucharu Polski szczebla Okręgu. W uzasadnionych przypadkach np.
braki kadrowe sędziów, Zarząd KS OZPN może zezwolić obserwatorowi na prowadzenie zawodów
piłkarskich w rozgrywkach klasy B oraz grup młodzieżowych po spełnieniu wymogów określonych
w odpowiednich regulaminach.
6. Uprawnienia obserwatora wygasają:
a) po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego;
b) po złożeniu rezygnacji;
c) z dniem ukończenia 68 roku życia (Prezydium OZPN może, na wniosek Zarządu KS OZPN,
zezwolić na prolongatę uprawnień do zakończenia rundy rozgrywkowej, w trakcie której
obserwator kończy 68 lat);
d) po podjęciu przez władze dyscyplinarne PZPN lub OZPN, decyzji uniemożliwiającej realizacje
uprawnień obserwatora.
7. Ilość obserwatorów na sezon rozgrywkowy zatwierdza Prezydium OZPN na wniosek KS OZPN.
8. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów oraz nadania uprawnień
do poszczególnych klas rozgrywkowych mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu.
9. Obserwatorom nie przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń do Zarządu KS OZPN odnośnie ilości
oraz częstotliwości delegowania na zawody.
10. Zarząd KS OZPN nie ustala dolnej granicy wieku dla obserwatora, stojąc na stanowisku, że proces
egzaminacyjno - weryfikacyjny w sposób adekwatny umożliwia selekcję kandydatów bez względu
na ich wiek, a tym samym kładąc główny nacisk na merytoryczne wartości, które obserwator jest w
stanie przekazać podczas pełnienia swojej funkcji.
11. Obserwatorem IV ligi i klasy okręgowej może zostać tylko były sędzia piłkarski, który co najmniej
przez trzy lata – sezony piłkarskie prowadził zawody w wyższej, danej lub o jeden szczebel niższej
klasie rozgrywkowej i aktualnie nie prowadzi zawodów na szczeblu OZPN. Powyższy zapis nie
dotyczy asystentów szczebla centralnego.

§3
MENTORZY
Według odrębnie ustalonych zasad programu mentorskiego – ustalonych przez KS PZPN – wskazani
przez Zarząd KS i zatwierdzeni przez Prezydium OZPN (Komisje ds. realizacji programu mentorskiego
i talentów) obserwatorzy, zobowiązani są do realizacji zadań wynikających z Programu.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obserwator może być czasowo urlopowany. O zaliczeniu obserwatora do określonej klasy oraz
o zakresie złożenia niezbędnego w tym celu sprawdzianu teoretycznego decyduje Zarząd KS OZPN
po wygaśnięciu urlopu.
2. Zarząd KS OZPN może wystąpić do Wydziału Dyscypliny OZPN o skreślenie obserwatora w danej
klasie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego lub wystąpić do Wydziału Dyscypliny OZPN
o czasowe zawieszenie jego uprawnień jeśli:
a) naruszy normy etyczno – moralne;
b) nie wykazuje niezbędnego zdyscyplinowania,
c) nie uczestniczy w działalności organizacji sędziowskiej, a w szczególności w pracach
szkoleniowych lub kwalifikacyjnych (nieobecność na zebraniach szkoleniowych itp.);
d) zostanie udowodnione, że ocenia prace sędziów na boisku tendencyjnie  nie adekwatnie do
ich umiejętności w tym zakresie przez zawyżanie lub zaniżanie ocen;
e) kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielami klubów rozgrywających zawody,
na które został wyznaczony.
f) Prezentuje niski poziom merytoryczny prowadzonych obserwacji.
3. Wszyscy obserwatorzy KS OZPN zobowiązani są prowadzić obserwacje na arkuszach w systemie
Extranet. Arkusze z obserwacji podlegają analizie formalno-merytorycznej przez Zarząd KS OZPN i
Zespół Szkoleniowy. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS OZPN może zwrócić się do
obserwatora o zmianę lub uzupełnienie arkusza obserwacji, a także dokonać weryfikacji arkusza
obserwatora.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS OZPN może w czasie sezonu rozgrywkowego wystąpić do
Prezydium Zarządu OZPN o nadanie uprawnień obserwatora, o podwyższenie lub obniżenie jego
uprawnień przy spełnianiu wymogów ujętych niniejszymi zasadami.
5. Obserwator może pełnić jedynie funkcję trenera drużyn młodzieżowych, jednak jest on
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Zarząd KS OZPN.
6. Obserwatorom zabrania się wspólnego podróżowania z sędziami.
7. Do interpretacji niniejszych Zasad Nadawania Uprawnień i Selekcji Obserwatorom uprawnione jest
Prezydium OZPN. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Zasadami” decyzje podejmuje Zarząd
KS OZPN.
8. Z chwila wejścia w życie niniejszych „Zasad” tracą moc dotychczasowe zasady oraz ustalenia w tym
zakresie.
9. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Prezydium Opolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu
8 sierpnia 2017 r. Uchwałą nr 34/2017 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
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