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Regulamin 

klasyfikowania Sędziów Klasy Okręgowej  

Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 

w sezonie 2019/2020 

 

                                      Rozdział I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Sędzia Klasy Okręgowej musi spełniać następujące wymogi: 

    a) posiadać średnie wykształcenie (potwierdzone dokumentem ukończenia lub kontynuacji  

        nauki w szkole średniej – nie dłużej niż 5 lat od rozpoczęcia nauki); 

   b) posiadać odpowiednią sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę; 

   c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną; 

  d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w zakresie  

         szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności; 

   e) nie może być pracownikiem, działaczem społecznym klubu sportowego  

         posiadającego drużynę w klasie okręgowej; 

    f)    może być czynnym zawodnikiem w Klasie Okręgowej i niższych klasach rozgrywkowych  

          pod warunkiem, że nie będzie sędziował w tej klasie rozgrywkowej, w której jest  

          zawodnikiem; 

2. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów Klasy Okręgowej nadawane są 

      na jeden sezon rozgrywkowy i kończą się z dniem zakończenia rozgrywek. 

     Sędzia zobowiązany jest do uzyskania licencji i wniesienia regulaminowych opłat na rzecz 
macierzystego Kolegium Sędziów, przed rozpoczęciem rozgrywek KO. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki  

   Nożnej może złożyć wniosek do Komisji ds. Licencji Sędziowskich MZPN oraz do Prezydium 

Zarządu MZPN o cofnięcie uprawnień sędziego  Klasy Okręgowej w trakcie trwania sezonu 

rozgrywkowego. 

 

                      Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów: 

 

1. Granica wieku sędziów: 

a) KO: do ukończenia 50. roku życia (data urodzenia po dniu 30.06.1970 r.) 

b) Kandydat do IV ligi: do ukończenia 39. roku życia (data urodzenia po dniu 30.06.1981 r.) 
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c) Kandydat do KO: do ukończenia 40. roku życia (data urodzenia po dniu 30.06.1980 r.) 

2. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w dniu 30 czerwca. 

3. W sezonie rozgrywkowym 2019/2020 liczbę sędziów w poszczególnych Klasach Okręgowych 

ustalają KS prowadzących rozgrywki Podokręgów. Listę imienną sędziów należy przesłać do KS 

MZPN, celem zatwierdzenia. W Krakowskiej Klasie Okręgowej (Kraków – Olkusz – Myślenice – 

Wieliczka) liczba sędziów wynosić będzie do 43. 

            Rozdział III. Kryteria klasyfikacji: 

 

1. Prowadzenie zawodów przez sędziego jest uzależnione od pozytywnego zdania  

       egzaminów. 

a) sędzia, który nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub kondycyjnego, może ten egzamin  

     zaliczyć w sesji poprawkowej, ale tylko jeden raz w sezonie. 

b) w przypadku drugiego niezaliczenia jednego z egzaminów - dotyczy również sytuacji, gdy   

    sędzia nie zaliczy obu egzaminów (kondycyjnego i teoretycznego) w jednym terminie -  

     sędzia zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego Podokręgu/MZPN. 

c) do momentu zdania egzaminu poprawkowego sędzia nie będzie brany pod uwagę 

     w obsadzie zawodów. 

2. W czasie trwania sezonu rozgrywkowego sędziowie Klasy Okręgowej zostają poddani    

     egzaminom konkursowym, tj.: 

    a) przed rundą wiosenną 

    b) po rundzie wiosennej 

   Na każdym egzaminie przeprowadzony będzie egzamin teoretyczny i kondycyjny. 

3. Zwolnienie lekarskie przedstawione może być jedynie przed egzaminem sprawnościowym.  

    Tak przedstawione zwolnienie powoduje, że egzamin w terminie poprawkowym liczony  

    będzie jako egzamin zdawany w I terminie z zaliczeniem ocen uzyskanych w tym  

    egzaminie, jednakże bez prawa awansu. Pozostałym sędziom uczestniczącym w sesji    

     poprawkowej bez względu na uzyskane wyniki do końcowej klasyfikacji z tego egzaminu  

    zaliczona zostanie ocena 4,00 z teorii w przypadku poprawiania egzaminu teoretycznego, 

     4,50 z kondycji w przypadku poprawiania egzaminu kondycyjnego. 

    Pozostałym sędziom uczestniczącym w sesji poprawkowej bez względu na uzyskane  

    wyniki do końcowej klasyfikacji z tego egzaminu zaliczona zostanie ocena 4,00 z teorii 

    w przypadku poprawiania egzaminu teoretycznego, 4,50 z kondycji w przypadku  

   poprawiania egzaminu kondycyjnego. 
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4. Dla sędziów którzy nie przystąpili do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) 

    w pierwszym terminie w sytuacjach nadzwyczajnych, losowych istnieje możliwość 

   zaliczenia tych egzaminów w pierwszym terminie po decyzji Zarządu KS MZPN. 

5. Wyznaczony drugi termin egzaminu jest terminem ostatecznym. 

    Niezaliczenie egzaminu w tym terminie powoduje oddanie się do dyspozycji Podokręgu. 

    Dotyczy to również osób przystępujących do tego egzaminu na prawach pierwszego     

     terminu (dotyczy egzaminu wiosennego i letniego).  

6. Sędzia, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności na egzaminie do 7 dni od terminu  

     egzaminu, zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego Podokręgu/MZPN. 

7. Sędzia, który nie zaliczy egzaminu konkursowego letniego zostanie przekazany 

      do  dyspozycji macierzystego Podokręgu/MZPN. 

8. Egzaminy letnie powinny się odbyć do 21 dni od zakończenia rozgrywek. Drugi termin tego     

egzaminu odbędzie się do 21 dni później. Egzamin wiosenny odbędzie się tydzień przed        

rozpoczęciem rozgrywek, natomiast jego drugi termin do 21 dni później. 

 

                          Rozdział IV. Egzaminy praktyczne (kwalifikacje): 

 

1. Oceny wystawiane przez obserwatorów - zgodnie z instrukcją KS PZPN. 

2. Od wystawionych ocen przez obserwatorów przysługuje sędziemu odwołanie tylko 

     na podstawie zapisu wideo z całego meczu od początku do końca zawodów bez przerw. 

3. Sędziowie KO prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów mogą być częściej 

     uwzględniani w obsadzie. 

4. Uzyskanie przez sędziego z egzaminu praktycznego oceny poniżej 7,50 lub dwukrotnie 

   w sezonie oceny od 7,60 do 7,90 spowoduje utratę uprawnień do prowadzenia KO. 

5. W przypadku otrzymania oceny 7,60 lub niższej z egzaminu praktycznego sędzia zostanie   

  pominięty w obsadzie na minimum 3 oficjalne terminy w tej klasie rozgrywkowej.  

   O dalszej przydatności sędziego zadecyduje Zarząd KS MZPN po przeprowadzeniu kolejnej      

  obserwacji komisyjnej w składzie: członek zarządu (obserwator) KS MZPN i obserwator   

  danej klasy rozgrywkowej. 

6. W przypadku otrzymania przez sędziego oceny 7,8, 7,9 spowodowanej popełnieniem  

    rażącego błędu do rankingu będzie brana ocena przeliczana wg następującej tabelki: 

Oceny z obserwacji, tzw. „łamane”: 
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l.p. Oceny 

„łamane”  

Ocena  

1.  7,9 / 8,5 8,2  

2.  7,9 / 8,4 8,2 

3.  7,9 / 8,3 8,2 

4.  7,8 / 8,2 8,0 

5.  7,8 / 8,1 8,0 

6.  7,8 / 8,0 7,9 

 

7. Sędzia, który utracił uprawnienia Klasy Okręgowej na podstawie powyższych decyzji 

     nie może awansować do KO w następnym sezonie rozgrywkowym. 

8. W przypadku wycofania sędziego w trakcie sezonu na jego miejsce nie można desygnować 

      innego sędziego. 

 

                                         Rozdział V. Egzaminy teoretyczne: 

 

1. Test pisemny składający się z 30 pytań. 

2. Zasady przeliczania punktów testu teoretycznego: 

 

PUNKTY OCENA PUNKTY OCENA 

Poniżej 24,00 0 27,00 4,70 

24,00 4,40 27,50 4,75 

24,50 4,45 28,00 4,80 

25,00 4,50 28,50 4,85 

25,50 4,55 29,00 4.90 

26,00 4,60 29,50 4,95 

26,50 4,65 30,00 5,00 

 

3. Minimum zaliczeniowe to 24 punkty. 

4. Odwołanie od wyników prac pisemnych przysługuje sędziemu do 10 dni od daty egzaminu. 

 

                                           Rozdział VI. Egzaminy kondycyjne: 

 

Sprawdzian składa się z dwóch testów. 

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z Testu 1 

i Testu 2. 

1. Test 1: 
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   6 x 40 metrów w odstępach 1,5-minutowych  

   Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). 

   Jeżeli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkowa próbę  

   po szóstym starcie. Jeśli nie zaliczy dwóch sprintów, to sędzia nie zalicza tego testu. 

2. Test 2: 

   Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem na pojedynczy sygnał gwizdka. 

   Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 75 metrów z miejsca 

   startu, po czym pokonują 25 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą   

   ponownie przebiec 75 metrów, po czym następuje przejście 25 metrów.  

   Cztery starty składają się na okrążenie. 

   Normy czasowe poszczególnych prób z testu 1 i 2 określają kryteria przyjęte przez 

   CKS PZPN rekomendowane dla IV ligi i niższych klas i wynoszą obecnie dla biegów krótkich: 

   6,1 s oraz 15/20 s dla biegu interwałowego. 

  Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą    

  wyznaczają 4 pachołki (1,5 m przed i 1,5 m za oznaczeniem dystansu 75 metrów). 

 Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia”, to obsługujący test  

 sygnalizuje, że sędzia musi się zatrzymać. 

 Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem. 

 

Zasady przeliczania dystansu Testu 2 na oceny : 

 12 pełnych okrążeń – ocena 5,00 

 11 pełnych okrążeń – ocena 4,85 

 10 pełnych okrążeń – ocena 4,70 

3. Minimum zaliczeniowe to 10 okrążeń. 

4. Minimum do awansu to 12 okrążeń.  

                                     

Rozdział VII. Listy klasyfikacyjne: 

 

1. Listy klasyfikacyjne Klasy Okręgowej sporządza się po zakończeniu całego sezonu  

    rozgrywkowego dla wszystkich sędziów w celu ustalenia końcowych miejsc w klasyfikacji. 

2. Ustala się ostateczną listę klasyfikacyjną według wzoru: 

Suma = Ep x 4 + (Et1+ Et2) / 2 + (Ek1+Ek2) / 2 – D + R - P 

Ep – egzamin praktyczny (kwalifikacje) 
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Et – egzamin teoretyczny 

Ek – test kondycyjny 

D – kary dyscyplinarne 

P -  obecność na Zebraniach Plenarnych 

R – ranking obliczany wg. wzoru: 

Można założyć, iż wystąpią takie przypadki, że sędzia będzie znajdował się w rankingu 

składającym się z 6, 7, 8 lub 9 meczów. 

Wówczas w każdym z tych przypadków cyfra 1 (jeden) będzie cyfrą, jaką uzyska sędzia za 

miejsce pierwsze. W zależności od tego ile będzie osób w rankingu cyfrę jeden dzielimy przez 

ilość osób w rankingu, np. 1 : 6 = 0,166 (w zaokrągleniu 0,17). Za każde miejsce poniżej 

pierwszego odejmuje się współczynnik 0,17. Czyli: 

1 miejsce 1 pkt 

2 miejsce 1 – 0,17 = 0,83 

3 miejsce 0,83 – 0,17=0,66 

4 miejsce 0,66 – 0,17=0,49 

5miejsce 0,49 - 0,17=0,32 

6 miejsce 0,32 – 0,17 =0,15 

 

Podobnie ma się z rankingiem w przypadku gdy obserwator oceniał będzie 7 sędziów: 

Najpierw dzielimy 1:7, żeby uzyskać współczynnik, który wyniesie: 0,14 i potem odejmujemy: 

1 miejsce 1 pkt 

2 miejsce 1 – 0,14 =0,86 

3 miejsce 0,86 – 0,14 = 0,72 itd. do siedmiu. 

 

Analogicznie oblicza się gdy jest 8 i 9 sędziów w rankingu. 

Przy 8 – 1 : 8 = 0,125 

1 miejsce 1 pkt  

2 miejsce 1 – 0125 = 0,785 itd. 

 

Przy 9 sędziach 1 : 9 = 0,11 

1 miejsce 1 pkt  

2 miejsce 1 – 0,11 = 0,89 itd. 

 

Następnie po jesieni sumuje się uzyskane punkty, czyli załóżmy, że rozpatrujemy ranking z 

ośmioma sędziami, a sędzia zajął w nim np.: 1 miejsce, 3 miejsce, 3 miejsce i 5 miejsce. 

Wówczas otrzymuje „bonus” klasyfikacji: 1pkt + 0,75 + 0,75 + 0,5, razem daje liczbę 3. 

Na wiosnę podobnie: 

Zakładamy w rankingu miejsca: 2 miejsce, 4 miejsce, 5 miejsce, 7 miejsce: 

Sędzia otrzymuje „bonus”: 0,875 + 0,625 + 0,5 + 0,25 = 2,25 

Następnie sumujemy: jesień + wiosna, czyli 3 + 2,25 = 5,25 

To jest „bonus”, który należy dodać do końcowej klasyfikacji. 

Taki sposób liczenia pokaże , że istnieje różnica między szóstym, a dziewiątym sędzią, a nie 

jak poprzednio „zrówna” ich umiejętności. Sędzia do końca będzie się starał , żeby uzyskać 

jak najkorzystniejszy wynik miejscowy w rankingu. 

Oczywiście , żeby nadać odpowiednią „moc” rankingowi, pierwszą cyfrę można zwiększać i 

od niej odejmować kolejne miejsca po uprzednim obliczeniu współczynnika, albo żeby go 

osłabić, można tę cyfrę zmniejszyć, wówczas różnice między miejscami będą mniejsze. 
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W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości punktów na liście 

klasyfikacyjnej (końcowej) po zakończeniu sezonu o miejscu sędziów decydują kolejno: 

   1. wyższa średnia osiągnięta z egzaminów praktycznych (kwalifikacje); 

   2. wiek sędziego – młodszy sędzia zajmuje wyższe miejsce względem sędziego starszego; 

   3. wynik egzaminu kondycyjnego; 

   4. wynik egzaminu teoretycznego; 

3. Do sklasyfikowania sędziego w Krakowskiej Klasie Okręgowej (Kraków – Olkusz – Myślenice 

– Wieliczka) niezbędna jest łączna ilość 4 zawodów obserwowanych 

   w sezonie rozgrywkowym – w tym nie mniej niż 2 zawody w każdej rundzie  

   rozgrywkowej. W szczególnych losowych przypadkach, Zarząd KS MZPN może  

   zmniejszyć ilość egzaminów praktycznych. 

3a) W pozostałych Klasach Okręgowych MZPN ilość obserwacji może być mniejsza niż 4, w 

zależności od potrzeb i możliwości finansowych Podokręgu prowadzącego rozgrywki. Nie jest 

obowiązkowa obserwacja wszystkich sędziów. 

4. Za kary dyscyplinarne nałożone przez Wydziały Dyscypliny na sędziów KO będą  

      odliczane od ogólnej oceny punkty ujemne: 

     a) upomnienie – 0,05 pkt; 

b) nagana i kara pieniężna – 0,10 pkt. 

c) zawieszenie czasowe udzielane przez Wydział Dyscypliny do 1 miesiąca – 0,15 pkt;  

d)  zawieszenie czasowe powyżej 1 miesiąca – 0,25 pkt. 

5. Każdy sędzia Klasy Okręgowej jest zobowiązany uczestniczyć w  zebraniach plenarno-

szkoleniowych organizowanych przez Kolegium Sędziów MZPN. 

 Za każdą nieobecność w zebraniach plenarno–szkoleniowych sędziowie otrzymują:  – 0,05. 

Punktacja ta będzie uwzględniana w końcowej liście klasyfikacyjnej. 

6. W terminie 7 dni po zakończeniu sezonu KS Podokręgu prowadzącego rozgrywki przekazują 

listy klasyfikacyjne sędziów do KS MZPN. 

7. Egzaminy sędziowskie prowadzone są pod nadzorem KS MZPN. 
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                                              Rozdział VIII. Awanse i spadki 

 

1. Awanse: 

a) do IV ligi – poszczególne Podokręgi/MZPN wytypują zgodnie z przyznanymi limitami sędziów, 

którzy spełniają wymogi.  

- Kraków  – min. 6 sędziów; 

- Nowy Sącz/Gorlice – min. 2 sędziów; 

- Limanowa/Nowy Targ – min. 2 sędziów 

- Tarnów/Żabno– min. 2 sędziów; 

- Brzesko/Bochnia – min. 2 sędziów; 

- Małopolska zachodnia – min. 4 sędziów. 

Wymogi: wiek, wyniki egzaminu pisemnego i kondycyjnego, ilość egzaminów praktycznych    

    w rundzie i w sezonie. 

b) do KO Kraków – Olkusz – Myślenice – Wieliczka awansuje co najmniej 6 sędziów (min. 

3 z KS MZPN Kraków, min. 1 z KS Myślenice, min. 1 z KS Olkusz, min. 1 z KS Wieliczka) 

Poszczególne KS Podokręgu prowadzącego rozgrywki przedstawią przed sezonem limity 

sędziów awansujących i spadających z Klasy Okręgowej. 

c) KO Kraków – Olkusz – Myślenice – Wieliczka opuszcza co najmniej 6 ostatnich 

sędziów bez względu na przynależność  do Podokręgu, tak, aby liczba sędziów pozwalała na 

zachowanie ustalonego limitu 43 sędziów w Klasie Okręgowej; z uwzględnieniem spadków i 

awansów. 

d) Zasady awansów i spadków pozostałych Podokręgów MZPN ustalają Kolegia 

Sędziowskie Podokręgów prowadzących rozgrywki oraz Kolegia Sędziowskie Podokręgów, 

muszą być one zatwierdzone przez Zarządy Podokręgów MZPN. 

 

                                            Rozdział IX. Postanowienia końcowe: 

 

1. Sędzia KO nie może być asystentem na zawodach KO. 

2. Wiek asystenta na zawodach Klasy Okręgowej nie może przekraczać 50 lat. 

3. Sędzia zobowiązany jest niezwłocznie po zakończonym meczu do wysłania SMS  

    z wynikiem meczu do systemu Extranet. 
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4. Sędzia KO może być czasowo urlopowany po uzyskaniu zgody Zarządu Kolegium  

     Sędziów MZPN. O zaliczeniu sędziego do KO oraz o zakresie egzaminów w tym celu,  

     po okresie zakończenia urlopu, decyduje Zarząd Kolegium Sędziów MZPN.  

     Urlopowanie czasowe musi każdorazowo zawierać następujące elementy: 

     a) określać jednoznacznie długość urlopowania; 

     b) maksymalna długość urlopu nie może przekroczyć 1 roku, przy czym sędzia ma 

obowiązek poddać się egzaminowi letniemu, w przypadku urlopowania się  

         sędziego powyżej 1 roku zostanie on przekazany do macierzystego Podokręgu/MZPN. 

5. Sędzia powinien urlopować się co najmniej 14 dni przed terminem danej kolejki, na którą  

     chce być urlopowany (nie dotyczy wypadków losowych). 

6. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego 

     z przedstawicielami klubów. 

7. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego sędziego z obserwatorem 

     i obserwatora z sędzią. 

8. Zabrania się wspólnego dojazdu (samochodem) na mecz i z meczu sędziego 

     i obserwatora. 

9. Naruszenie punktów 6, 7 i 8 spowoduje wstrzymanie obsady sędziego 

     do prowadzenia zawodów do czasu decyzji Wydziału Dyscypliny Małopolskiego ZPN. 

10. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Kolegium Sędziów  

    MZPN. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony w Krakowie przez Zarząd Kolegium 

      Sędziów MZPN w dniu  31 lipca 2019 r. 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu MZPN  

       w dniu  22 sierpnia 2019 r. i obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2019/2020. 

 

                    Przewodniczący 

                                       Kolegium Sędziów  

                    Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 

 

                                              Andrzej Sękowski 

 

 


