ZASADY OBSADY SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW III LIGI
OD SEZONU 2016/2017
Grupa dolnośląsko-lubusko-opolsko-śląska
( tekst jednolity )
Rozdział I - Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady dotyczą grupy dolnośląsko-lubusko-opolsko-śląskiej.
2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „Sędzia III ligi" oraz „Obserwator III ligi”
oznacza
odpowiednio
sędziego
oraz
obserwatora
uprawnionego
do
prowadzenia/obserwacji zawodów III ligi grupy dolnośląsko-lubusko-opolsko-śląskiej.
3. Obsadę sędziów i obserwatorów wyznacza Kolegium Sędziów Związku prowadzącego
rozgrywki w danym sezonie. Na spotkaniu Prezesów Związków ustalono następującą
kolejność prowadzenia rozgrywek począwszy od sezonu 2016/2017: Opolski ZPN,
Lubuski ZPN, Śląski ZPN i Dolnośląski ZPN.
4. Ustala się liczbę sędziów wynoszącą dla poszczególnych Kolegiów Sędziów: KS
Dolnośląskiego ZPN – 6 sędziów, KS Lubuskiego ZPN – 6 sędziów, KS Opolskiego ZPN
– 6 sędziów, KS Śląskiego ZPN - 7. Liczba sędziów każdego Kolegium Sędziów w
kolejnych sezonach nie ulega zmianie (*).
5. Dla poszczególnych związków ustala się następujące liczby zawodów na rundę, zarówno
dla sędziów, jak i dla obserwatorów, wynoszące dla poszczególnych Kolegiów Sędziów
odpowiednio: KS Dolnośląskiego ZPN – 39 zawodów, KS Lubuskiego ZPN – 36
zawodów, KS Opolskiego ZPN – 36 zawodów i KS Śląskiego ZPN – 42 zawodów.
6. Powyższe liczby sędziów, obserwatorów i zawodów przypadające dla poszczególnych
Kolegiów Sędziów obowiązują od sezonu 2016/2017 do odwołania.
7. Ustala się zryczałtowane ekwiwalenty sędziowskie w kwotach: 500,00 zł brutto dla
sędziego głównego i 400,00 zł dla sędziów asystentów i obserwatora.

Rozdział II – Zasady obsady sędziów i obserwatorów
1. Kolegium Sędziów Związku prowadzącego rozgrywki przygotowuje obsadę na 3 kolejki,
wskazując mecze do prowadzenia przez sędziów danego Związku oraz mecze do
obserwacji przez obserwatorów danego Związku.
2. Kolegia Sędziów każdego Związku na 10 dni przed terminem danej kolejki podają imienną
obsadę sędziów na wskazane zawody oraz na 4 dni przed terminem kolejki podają imienna
obsadę obserwatorów.

3. Zawody III ligi prowadzą sędziowie uprawnieni do prowadzenia tej klasy rozgrywkowej
przez macierzyste Kolegia Sędziów. Listy uprawnionych sędziów i zatwierdzonych przez
Zarząd odpowiedniego Związku podawane są do wiadomości pozostałych Kolegiów
Sędziów Związków przed rozpoczęciem rozgrywek.
4. Dopuszcza się wymianę lub uzupełnienie listy sędziów w trakcie sezonu, np. przed rundą
wiosenną, ale po uprzednim poinformowaniu Kolegiów Sędziów pozostałych Związków.
5. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się wyznaczenie na zawody sędziego szczebla
centralnego w ramach wskazanej obsady, na które może być wydelegowany obserwator
szczebla centralnego.
6. Zawody III ligi prowadzą obserwują obserwatorzy uprawnieni do III ligi przez macierzyste
Kolegia Sędziów. Listy uprawnionych obserwatorów i zatwierdzonych przez Zarząd
odpowiedniego Związku podawane są do wiadomości pozostałych Kolegiów Sędziów
Związków przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywek.
7. Kolegia Sędziów Związków mogą do obserwacji III ligi wykorzystywać obserwatorów
szczebla centralnego pod warunkiem, że zrealizuje on minimum 4 obserwacje w każdej
rundzie.

Rozdział III – Sędziowie
1. Sędzia III ligi musi spełniać następujące wymagania:
a) mieć minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego
dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego KS ZPN)
b) mieć sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną,
d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w zakresie
szkolenia,
e) wykazywać właściwą dyspozycyjność.
2. Uprawnienia sędziego nadawane są na jeden sezon i kończą się najpóźniej 30 czerwca
roku, w którym kończy się dany sezon rozgrywkowy.
3. Graniczny limit wieku sędziego pozostawia się do ustalenia Kolegiom Sędziów Związków,
jednak nie przekraczając 40 lat.
4. Maksymalny wiek sędziego awansującego z III ligi do II ligi określa się na 35 lat –
zgodnie z zasadami spadku i awansu sędziów określonymi na szczeblu centralnym.
5. Dla rozstrzygnięcia granicznego wieku sędziego określa się wiek sędziego jaki osiągnie on
w roku kalendarzowym kończącym rozgrywki danego sezonu.
Rozdział IV – Obserwatorzy
1. Obserwator III ligi musi spełniać następujące wymagania:
a) mieć minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego

dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego KS ZPN)
b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną,
c) kierować się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz mieć autorytet
w organizacji sędziowskiej,
d) odznaczać się wysokim poziomem znajomości Przepisów Gry w Piłkę Nożną, ich
interpretacją oraz umiejętnością przekazywania wiedzy i doświadczenia,
e) aktywnie uczestniczyć w działalności macierzystego Kolegium Sędziów, szczególnie w
zakresie szkolenia,
f) uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS ZPN,
g) wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie zawodów.
2. Uprawnienia obserwatora nadawane są na jedną rundę sezonu rozgrywkowego.
3. Uprawnienia obserwatora wygasają:
a) po zakończeniu rundy, odpowiednio 31 grudnia lub 30 czerwca,
b) ) według ustaleń Kolegium Sędziów ZPN, jednak nie później niż po ukończeniu 67
roku życia (*),
c) po złożeniu rezygnacji,
d) po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne ZPN,
e) w wyniku niestosowania się do przepisów i postanowień PZPN i wojewódzkich ZPN.
4. Zasady powoływania obserwatorów i wymagania szkoleniowe określa Kolegium Sędziów
Związku, z zachowaniem ustaleń niniejszych zasad.

Rozdział V – Zasady współzawodnictwa
1. Egzaminy teoretyczne i sprawności fizycznej dla sędziów III ligi przeprowadza przed
każdą rundą KS PZPN według zasad obowiązujących na szczeblu centralnym, tzn.
egzamin teoretyczny – minimum zaliczeniowe 80% prawidłowych odpowiedzi; egzamin
sprawności fizycznej – aktualny test według limitów i zasad przyjętych przez KS PZPN.
2. Na wszystkich zawodach III ligi sędziowie są poddawani egzaminom praktycznym –
obserwacjom, według wytycznych obowiązujących na szczeblu centralnym.
3. Każdy z obserwatorów, który będzie obserwował sędziów sporządzi ranking wszystkich
ocenianych sędziów. Obserwatorzy swoje rankingi będą prowadzić i wysyłać na bieżąco
po każdych zawodach podczas trwania sezonu do referenta obsady obserwatorów związku
prowadzącego rozgrywki.
4. Ocenę z obserwacji należy przesłać smsem do referenta obsady obserwatorów związku
prowadzącego rozgrywki do dwóch godzin po zawodach, a aktualny ranking do 48 godzin
po zawodach drogą elektroniczną. Arkusz obserwatora wypełniany będzie w systemie
Extranet do 48 godzin po zawodach.
5. Dopuszcza się możliwość sporządzenia z zawodów obserwacji telewizyjnej na podstawie
zapisu video. W takich przypadkach Kolegium Sędziów Związku, z którego sędzia
pochodzi, ma prawo do weryfikacji wystawionej oceny na podobnych zasadach jak

odbywa się to na szczeblu centralnym w ramach systemu TC (Triple checking). W takich
przypadkach sędzia zawodów jest zobowiązany przygotować arkusz samooceny.
6. Szczegółowe zasady rywalizacji sędziów określa Kolegium Sędziów Związku odrębnym
regulaminem, z zachowaniem ustaleń niniejszych zasad.
Rozdział VI – Postanowienia końcowe
1. Kolegia Sędziów Związków ustalają odrębne listy klasyfikacyjne. Zasad awansu i spadku
sędziów Ekstraklasy, I i II ligi oraz powoływania kandydatów na sędziów II ligi.
2. Po zakończeniu rundy jesiennej najlepszy sędzia z każdego ZPN zostanie poddany
postępowaniu kwalifikacyjnemu określonemu przez KS PZPN według obowiązujących
przepisów.
3. Kandydaci na II ligę w przypadku nie awansowania mają zapewniony udział w III lidze w
następnym sezonie, za wyjątkiem tych sędziów, którzy na egzaminie centralnym nie
zaliczą któregoś z testów teoretyczno-kondycyjnych. Tacy sędziowie rywalizują w rundzie
wiosennej na takich samych zasadach co pozostali sędziowie III ligi. Taki sędzia musi
poddać się egzaminom w rundzie wiosennej wraz z pozostałymi sędziami III ligi.
4. Co do zasady zaleca się, by każdego roku z każdego Kolegium Sędziów Związku III ligę
opuszczał minimum jeden sędzia.
5. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego z
przedstawicielami klubów i obserwatorami. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje
automatyczne wstrzymanie w obsadzie sędziego od prowadzenia zawodów na okres
ustalony przez KS ZPN. Niezależnie od tego sprawa zostanie przekazana do Wydziału
Dyscypliny ZPN prowadzącego rozgrywki.
6. Zgodnie z §3 Uchwały nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich prowadzenie zawodów piłki
nożnej przez osobę bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie
dyscypliny związkowej.
7. Niniejsze zasady zostały uzgodnione przez przedstawicieli Dolnośląskiego ZPN,
Lubuskiego ZPN, Opolskiego ZPN i Śląskiego ZPN.
8. Do interpretacji niniejszych zasad obsady sędziów i obserwatorów III ligi grupy
dolnośląsko-lubusko-opolsko-śląskiej upoważniony Zarząd Związku Piłki Nożnej
prowadzący w rozgrywki w danym sezonie .
9. Niniejszy Regulamin został Uchwalony przez Zarząd Opolskiego ZPN w dniu 03.06.2016r
Uchwałą nr 21/2016 na sezon 2016/2017.
10.
(*) Zmiany wprowadzono Uchwałą Zarządu OZPN Nr 24/2016 z dnia 05.07.2016 r.
obowiązują od dnia uchwalenia.

