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REGULAMIN 

Współzawodnictwa Sędziów – członków Kadr OKS  

Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

1. Użyte w niniejszych zasadach określenie „Sędzia Kadry” oznacza sędziego 

powołanego przez OKS do Kadr ( A, B oraz próbni), posiadającego uprawnienia do 

prowadzenia zawodów Klasy Okręgowej, Klasy „A”, Klasy „B” oraz grup 

młodzieżowych i innych zawodów będących w gestii CzOZPN. 

2. Sędzia Kadry musi spełnić następujące wymagania: 

• minimum średnie wykształcenie – dotyczy Kadr A i B, 

• posiadać sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 

• odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

• osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach, 

• nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym klubu sportowego 

posiadającego sekcję piłki nożnej. O fakcie podjęcia pracy lub działalności 

społecznej w klubie, Sędzia Kadry zobowiązany jest poinformować OKS  

według swojej przynależności w ciągu 7 dni. 

3. W uzasadnionych przypadkach OKS może złożyć wniosek do Zarządu CzOZPN, o 

cofnięciu lub zmianie uprawnień Sędziego Klasy O w trakcie sezonu rozgrywkowego, 

w Klasie A i B taką decyzję samodzielnie może podjąć OKS: 

• łamie lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych zasadach, 

• naruszy normy etyczno-moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego        

(a także, gdy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem skazującym przez sąd 

powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie), 

• nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN, Śląskiego ZPN, CzOZPN, 

• Sędzia Kadry złoży pisemną prośbę, 

• będzie prowadził zawody na bardzo niskim poziomie, 



4. Kadra powoływana jest każdorazowo na jeden sezon rozgrywkowy. 

5. W momencie powołania do Kadry, górną granicę wieku sędziego – członka Kadry A 

ustala się na 27 lat, oraz Kadry B na 25 lat. Jako miarodajny przyjmuje się wiek 

osiągnięty przez sędziego w danym roku kalendarzowym, a jego uprawnienia do 

bycia członkiem Kadry, kończą się 30 czerwca kolejnego roku. 

6. Po zakończeniu rozgrywek (jesień-wiosna) czy ktoś spada do klasy niżej, będzie 

decydował OKS. 

7. Uprawnienia do egzaminu na szczeblu Śląskiego ZPN do Kadry Śląska uzyska                       

minimum 2 sędziów z Kadry A, którzy wśród sędziów spełniających wymogi 

niniejszego regulaminu zajmą najwyższe miejsce na końcowej liście 

współzawodnictwa. Awanse z Kadry B do Kadry A będą w ilości potrzebnej na nowy 

sezon rozgrywkowy. 

8. W przypadku, kiedy członek Kadry będzie musiał opuścić ją ze względu na wiek, i nie 

znajdzie się na miejscu spadkowym, zostanie przeniesiony do grupy poza szkoleniem 

do tej klasy rozgrywkowej, którą posiadał oraz wypełni wymagane limity po 

sprawdzianie teoretycznym i kondycyjnym na nowy sezon rozgrywkowy, to jest 

2016/2017. 

9. Punktacja współzawodnictwa prowadzona będzie w następujących dyscyplinach         

z przyporządkowanymi wskaźnikami przeliczeniowymi: 

• sprawdziany teoretyczne – średnia ocen x 0,60 

• sprawdziany praktyczne – średnia ocen x 2  

• sprawdziany kondycyjne - zaliczenie 

10. O ostatecznej lokacie uzyskanej przez członka Kadry, decydować będzie suma 

punktów uzyskanych we wszystkich dyscyplinach. 

11. Wyniki współzawodnictwa to średnia ocen (punktów) liczona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku we wszystkich dyscyplinach. 

 

II. Sprawdziany Teoretyczne 

 

1. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy i będą przeprowadzane na każdym 

spotkaniu Kadry. 

2. Poziom zaliczenia w egzaminie teoretycznym to 80% prawidłowych odpowiedzi, 

sędziowie próbni 70%. 



3. Nie zaliczenie egzaminu na wymagane minimum powoduje wstrzymanie w obsadzie 

do momentu jego zaliczenia w innej Kadrze.  

4. Zaliczenie egzaminu poprawkowego uznawane jest do rywalizacji jako minimum czyli 

24.00 pkt. (80%), sędziowie próbni 21.00 pkt. (70%) 

5. W Kadrze A dwukrotne nie zaliczenie sprawdzianu na 80% przez jego członka 

spowoduję utratę uprawnień do Egzaminu na Kadrę Śląska.   

 

III. Sprawdziany Kondycyjne 

 

1. Prowadzący Kadrę, może przeprowadzić sprawdzian kondycyjny ~ interwałowy, który 

składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie 

minimum zaliczeniowego z Testu 1 i Testu 2 zgodnie z Zasadami awansu i spadku 

sędziów Ekstraklasy, I i II ligi oraz powoływania kandydatów na sędziów II ligi. 

Limity zaliczeniowe wynoszą 40 m (6 powtórzeń) – 6,4 s (biegi krótkie), 150 m/50 m – 

30 s/35 s (bieg interwałowy), minimalna liczba okrążeń do zaliczenia egzaminu 

wynosi 12 okrążeń.  

2. Sędziowie, aby zaliczyć interwał w konkursie muszą przebiec 12 okrążeń,                              

za wyjątkiem egzaminu przed rundą wiosenną gdzie zaliczenie wynosi 10 okrążeń. 

 

IV. Sprawdziany Praktyczne – Obserwacje 

 

1. Na zawodach, na których sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym                             

– obserwacjom, będą przyznawane oceny od 5 do 10 z gradacją, co 0,1 punktu według 

zasad obowiązujących na szczeblu centralnym. 

2. Członkom Kadr zalicza się wszystkie sprawdziany praktyczne na każdym szczeblu 

rozgrywek CzOZPN oraz Śl.ZPN w całym sezonie. 

V. Klasyfikacja 

 

1. O miejscu sędziego w klasyfikacji decydowała będzie suma miejsc z poszczególnych 

składowych rywalizacji z uwzględnieniem wskaźników przeliczeniowych.  

2. Suma miejsc ze składowych współzawodnictwa uszeregowana od największej do 

najmniejszej stanowi klasyfikację końcową. 



3. W przypadku uzyskania w łącznej klasyfikacji takiego samego wyniku przez dwóch lub 

więcej sędziów kolejność będzie ustalana na podstawie poszczególnych składników 

końcowego wyniku. Kolejne składniki decydujące o zajętym miejscu przez sędziego: 

      - średnia z teorii, a drugie średnia z obserwacji.  

VI. Postanowienia Końcowe 

 

1. OKS CzOZPN może w uzasadnionych przypadkach wnioskować do Zarządu CzOZPN o 

skreślenie sędziego z Kadry A, B oraz próbnego, mimo iż sędzia ten nie znalazł się w 

wyniku rywalizacji na miejscu spadkowym. 

2. Terminy spotkań Kadr zostaną podane w specjalnym Komunikacie OKS na stronach 

internetowych CzOZPN przed rozpoczęciem każdej z rund rozgrywkowych. 

3. Każdy sędzia, który nie zaliczył testu teoretycznego lub był nieobecny, zobowiązany 

jest poinformować kierownika Kadry, na której chce zaliczyć test najpóźniej 3 dni 

przed spotkaniem.  

4. Decyzje dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu oraz w sprawach nie objętych 

Regulaminem podejmuje OKS CzOZPN. 

5. Regulamin obowiązuje od początku sezonu rozgrywkowego 2015/2016 do odwołania. 

Za  

Okręgowe Kolegium Sędziów 

 

                   Przewodniczący Komisji Szkoleniowej                                                Przewodniczący OKS 

                                 Robert Kowalczyk                         Władysław Popczyk                                                                     

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd CzOZPN w dniu 27.07.2015 


