Zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatorów III ligi KS OZPN

Niniejszy regulamin określa zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatorów III ligi Kolegium
Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej i został stworzony z zachowaniem ustaleń i zasad zawartych
w dokumencie pn. „Zasady obsady sędziów i obserwatorów III ligi od sezonu 2016/2017 (grupa
dolnośląsko-lubusko-opolsko-śląska)”.

Rozdział I – Postanowienia ogólne
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Użyte w niniejszych zasadach określenie „obserwator” oznacza obserwatora uprawnionego do
prowadzenia zawodów III ligi grupy dolnośląsko-lubusko-opolsko-śląskiej.
Warunkiem umieszczenia na liście obserwatorów III ligi jest prowadzenie jako sędzia główny w
przeszłości zawodów III ligi lub jako asystent zawodów Ekstraklasy i I ligi. Uprawnienia mogą
otrzymać również byli sędziowie na szczeblu Związku zasługujący swoją pracą dla organizacji na
wyróżnienie.
Obserwatorem III ligi nie może być prezes, pracownik oraz działacz społeczny klubu
uczestniczącego w rozgrywkach III ligi.
Listę obserwatorów sporządza KS OZPN na każdą rundę rozgrywkową przed jej rozpoczęciem, a
Prezydium OZPN ją zatwierdza.
Obserwator musi spełniać następujące wymagania:
a) mieć minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego dokumentu
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego KS OZPN);
b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną;
c) kierować się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz posiadać autorytet w
organizacji sędziowskiej;
d) spełniać wymagania Regulaminu KS PZPN w zakresie niekaralności;
e) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w zakresie szkolenia,
f) wykazywać właściwą dyspozycyjność.
Zarząd KS OZPN może wystąpić do Wydziału Dyscypliny OZPN o skreślenie obserwatora w czasie
trwania sezonu rozgrywkowego lub wystąpić do Wydziału Dyscypliny OZPN o czasowe
zawieszenie jego uprawnień jeśli:
➢ nie uczestniczy w działaniu macierzystego Kolegium Sędziów;
➢ ocenia sędziów nieobiektywnie, nieadekwatnie do ich umiejętności przez zawyżanie lub
zaniżanie not;
➢ kontaktuje się telefonicznie lub osobiście z sędziami lub przedstawicielami klubów na
które został;
➢ zachowuje się niegodnie i nieetycznie (nie przestrzega Sędziowskiego Kodeksu
Etycznego), tym samym dając złe świadectwo KS OZPN.
Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody piłkarskie leży w gestii KS OZPN i jest
uzależniona od ilości przedstawianych przez danego obserwatora urlopowań oraz jakości
i rzetelności wypełnianych arkuszy, wystawianych ocen i omawianych zawodów.

Rozdział II– Postanowienia szczegółowe
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Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej kandydaci na obserwatorów poddawani są
szkoleniu oraz egzaminowi teoretycznemu, który ma charakter zaliczeniowy.
Zakres szkolenia, egzaminu i jego formę każdorazowo określa KS OZPN. Zaliczenie egzaminu jest
warunkiem nadania uprawnień obserwatora. Minimum zaliczeniowe wynoszą:
➢ W przypadku egzaminu teoretycznego – 80% prawidłowych odpowiedzi;
➢ W przypadku egzaminu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi (jeżeli taka forma
egzaminu będzie również zastosowana).
Dla rozstrzygnięcia granicznego wieku sędziego określa się wiek sędziego jaki osiągnie on w roku
kalendarzowym kończącym rozgrywki danego sezonu.
Obserwator zobowiązany jest do zgłoszenia do władz związku przypadku prób korupcyjnych
związanych z zawodami.
Uprawnienia obserwatora wygasają:
➢ Po zakończeniu rundy rozgrywkowej;
➢ Po przekroczeniu 67 roku życia;
➢ Po złożeniu rezygnacji;
➢ Po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne;
➢ W wyniku nie zastosowania się do przepisów i postanowień PZPN.
Decyzja w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów oraz nadawania
uprawnień obserwatorów mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu, a pozytywne
zaliczenie egzaminów nie jest równoznaczne z umieszczeniem na liście kandydatów na
obserwatorów III ligi;
Do interpretacji powyższego regulaminu uprawnione jest Prezydium OZPN. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmie Zarząd KS OZPN.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Prezydium OZPN w dniu 8 sierpnia 2017 r. Uchwałą
nr 29/2017
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