Zasady obsady sędziów Kolegium Sędziów
Opolskiego Związku Piłki Nożnej
§1
Niniejsze Zasady są wewnętrznym dokumentem porządkującym i systematyzującym obsadę sędziów
Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
§2
Nieprzestrzeganie zapisów niniejszych Zasad będzie skutkowało wstrzymaniem w dalszej obsadzie
sędziego.
§3
1. Obsadę rozgrywek prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej prowadzą Referenci
upoważnieni przez Zarząd Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej Zarząd KS
OZPN):
 Referent ds. obsady -III Ligi, IV ligi, Klasy Okręgowej, Klasy A, OLJ, MLJM, rozgrywki kobiet
oraz innych meczów;
 Referent ds. obsady -Klasy B oraz rozgrywek młodzieżowych OZPN oraz innych meczów.
2. Zarząd KS OZPN w celu usprawnienia prowadzenia obsady terenowej powołuje pełnomocników
ds. obsady dla rozgrywek klasy B oraz rozgrywek młodzieżowych:
 dla powiatu opolskiego i brzeskiego;
 dla powiatu strzeleckiego i krapkowickiego;
 dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego;
 dla powiatu kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego;
 dla powiatu nyskiego i prudnickiego.
§4
1. Zarządowi KS OZPN przysługuje wyłączne prawo do delegowania sędziów na zawody.
2. Zarząd KS OZPN będzie delegował na zawody sędziów posiadających aktualną licencję sędziowską
oraz aktualne badania lekarskie. W przypadku badań lekarskich (karta zdrowia), dołączonych do
wniosku o licencję sędziowską z datą ważności, których termin upływa w trakcie rundy, sędzia
zobowiązany jest przesłać skan/ksero nowych badań lekarskich (karty zdrowia) potwierdzających
brak przeciwwskazań do prowadzenia zawodów na adres: obsada@opolskizpn.pl. Brak aktualnych
badań lekarskich spowoduje wstrzymanie sędziego w obsadzie. Ważność badań lekarskich
sędziego wynosi 12 miesięcy, chyba że lekarz określił inaczej.
3. Niedozwolone jest samodzielne delegowanie się na zawody oraz zamienianie się zawodami bez
zgody Zarządu KS OZPN. Samowolne prowadzenie zawodów (towarzyskie, festyny, itp.) bez
uprzedniego poinformowania właściwego referenta ds. obsady przed tymi zawodami (wyłącznie
drogą mailową), skutkować będzie wstrzymaniem sędziego w obsadzie.
4. Sędziowie delegowani na zawody, które prowadzone są poza systemem Extranet zobowiązani są
do korzystania z delegacji z pieczątką i podpisem V-ce Przewodniczącego KS OZPN ds. obsady.
Delegację będą udostępnione na stronie internetowej www.pilkaopolska.pl/kolegium-sedziow.
5. Po zakończeniu rundy rozgrywek, Zarząd KS OZPN sporządza wykaz obejmujący ilość zawodów
przeprowadzonych przez poszczególnych sędziów.

§5
1. Sędziowie szczebla centralnego (do III ligi włącznie) zobowiązani są niezwłocznie powiadomić
telefonicznie bądź drogą mailową (na adres obsada@opolskizpn.pl) o delegowaniu na zawody
szczebla centralnego (Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga, Centralna Liga Juniorów). Niewywiązanie się
z ww. obowiązku skutkować może odsunięciem sędziego od obsady w rozgrywkach
prowadzonych na szczeblu OZPN.
2. Urlopowania należy składać w formie mailowej, w ten sposób, że:
3. Sędziowie szczebla centralnego, III ligi, IV ligi, Kl. Okr., Kl. B składają urlopowania na adres
obsada@opolskizpn.pl oraz na adres mailowy właściwego terytorialnie pełnomocnika ds. obsady z
co najmniej dwu - tygodniowym wyprzedzeniem.
4. W przypadku niezachowania terminu usprawiedliwione będą jedynie nagłe, niespodziewane
wypadki losowe oraz kontuzje i choroby (poparte stosownym zaświadczeniem lekarskim).
Niewywiązanie się z ww. obowiązku skutkować będzie wstrzymaniem sędziego w obsadzie.
5. Nagłe urlopowanie, skutkujące koniecznością zmiany obsady zawodów nakłada na sędziego
obowiązek znalezienia sobie zastępstwa sędziego uprawnionego do prowadzenia zawodów w
danej klasie rozgrywkowej i zatwierdzenia przez referenta ds. obsady (nie dotyczy to zawodów, na
które jest wyznaczony obserwator). Powyższa sytuacja może nastąpić maksymalnie dwa razy w
trakcie rundy rozgrywkowej. Każde następne nagłe urlopowanie będzie skutkować wstrzymaniem
w obsadzie. Zasady nie stosuje się w przypadku zapisów zawartych w §5 pkt. 4 . Decyzje w sprawie
podejmuje Zarząd Kolegium Sędziów OZPN.
6. Nieusprawiedliwiona nieobecność sędziego na zawodach skutkować będzie skierowaniem sprawy
do Wydziału Dyscypliny OZPN.
§6
1. Obsada na zawody będzie zamieszczana na stronie internetowej www.pilkaopolska.pl/kolegiumsedziow.Wszelkie zmiany w obsadzie będą zamieszczane na stronie internetowej do godziny 15.00
w piątek. W nagłych przypadkach zainteresowani sędziowie będą informowani telefonicznie przez
referenta ds. obsady.
2. Sędziowie, którzy na dany termin nie złożyli urlopowania, pozostają w pełnej dyspozycji KS OZPN.
§7
1. Sędziowie III ligi zobowiązani są przesłać na adres obsada@opolskizpn.pl listę 5 (pięciu) sędziów,
spośród których Zarząd KS OZPN będzie delegował na zawody dla danego sędziego głównego tych
sędziów jako sędziów asystentów wg. następującego klucza: pierwszy asystent według kolejności
na podanej liście, drugi spośród pozostałych asystentów z listy.
2. Na zawody IV ligi, Klasy Okręgowej, Klasy A w pierwszej kolejności będą delegowani sędziowie
asystenci, którzy są dyspozycyjni oraz aktywnie uczestniczącą w życiu organizacji KS OZPN.
Zarządowi KS OZPN przysługuje wyłączne prawo do delegowania sędziów asystentów na zawody.
3. Do prowadzenia zawodów OLJ, jako sędziowie główni, wyznaczani będą sędziowie posiadający
uprawnienia doprowadzenia zawodów min. w Klasie okręgowej.
§8
Zarząd KS OZPN zastrzega sobie prawo do delegowania na zawody wyższej klasy sędziego
posiadającego uprawnienia do prowadzenia zawodów w niższej klasie rozgrywkowej w celu
sprawdzenia predyspozycji danego sędziego do prowadzenia zawodów w wyższej klasie
rozgrywkowej bądź w przypadku problemów z obsadzeniem zawodów w danej klasie rozgrywkowej.

§9
Sędziom nie przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń do Zarządu KS OZPN odnośnie ilości oraz
częstotliwości delegowania na zawody.
§10
Prawo do interpretacji niniejszych Zasad przysługuje wyłącznie Zarządowi KS OZPN.
§11
Niniejsze Zasady zostały uchwalone przez Zarząd Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej
w dniu 25.07.2017r. i obowiązują od dnia uchwalenia.
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