Regulamin Klasyfikowania sędziów
Klasy Okręgowej
Małopolski Zachodniej na sezon 2018/2019
Rozdział I. Postanowienia ogólne:
1. Sędzia Klasy Okręgowej musi spełniać następujące wymogi:
a) posiadać minimum średnie wykształcenie (potwierdzone dokumentem ukończenia szkoły
lub kontynuacji nauki w szkole średniej),
b) posiadać wysoką sprawność fizyczną,
c) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądowym,
d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie
w zakresie szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności, (brak aktywnej działalności
w macierzystym KS (tzn. nieobecności na zebraniach plenarnych oraz wewnętrznej
kadrze kl. okręgowej macierzystego KS powoduje nie powołanie sędziego na następny
sezon rozgrywkowy do tej klasy pomimo pozytywnego zaliczenia wszystkich
egzaminów wyjątek : przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub oddelegowanie
sędziego w terminie zebrań lub szkoleń na zawody sportowe).
2. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów Klasy Okręgowej nadane są
na jeden sezon rozgrywkowy i kończą się z dniem 30.06.2019 roku.
Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i ilości sędziów z danych Podokręgów:
1. Górna granica wieku sędziego Klasy Okręgowej nie może przekroczyć 50 lat.
a. Kandydat do IV ligi do ukończenia 39 lat (data ur. po dniu 30.06.1980 r.),
b. Kandydat do Klasy Okręgowej do ukończenia 40 lat (data ur. po dniu 30.06.1979 r.).
2. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w dniu 30 czerwca (sędzia
urodzony po 30 czerwca roku, w którym kończy 50 może dokończyć cały sezon
rozgrywkowy, aż do jego zakończenia, czyli rundy wiosennej następnego roku, następnie
zostaje relegowany do macierzystego Podokręgu).
3. Sędziowie asystenci powoływani są na zawody przez macierzysty KS.
4. Klasa Okręgowa Małopolski Zachodniej liczy 19 sędziów w tym:
a. Wadowice 7 sędziów
b. Oświęcim 6 sędziów
c. Chrzanów 6 sędziów
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 nie zaliczenia jednego z egzaminów zostanie przekazany do
dyspozycji macierzystego podokręgu (dotyczy to również sytuacji, gdy sędzia nie zaliczy
obu egzaminów teoretyczny + kondycyjny w jednym terminie w takim przypadku zostaje
przekazany do macierzystego podokręgu),
c. do momentu zdania egzaminu poprawkowego sędzia nie będzie brany pod uwagę
w obsadzie zawodów, Termin poprawy egzaminu nie może być dłuższy niż 14 dni
d. Termin oraz miejsce egzaminu poprawkowego podaje KS prowadzący rozgrywki
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w danym sezonie.
W czasie trwania sezonu rozgrywkowego sędziowie Klasy Okręgowej zostaną poddani
2 egzaminom konkursowym ( data oraz miejsce egzaminów zostaje podana do
wiadomości sędziom 10 dni wcześniej przed ich przeprowadzeniem)
przed rundą wiosenną 2019 roku,
do 10 czerwca 2019 roku,
każdy egzamin w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 będzie się składał z testu pisemnego
oraz egzaminy kondycyjnego (na zasadach określonych przez KS MZPN).
Obowiązkiem każdego sędziego jest uczestnictwo we wszystkich egzaminach w danym
sezonie rozgrywkowym. Sędzia, który nie zaliczy wszystkich egzaminów w sezonie
2018/2019 zostaje pozbawiony prawa prowadzenia zawodów w klasie okręgowej
w następnym sezonie rozgrywkowym 2019/2020. W sytuacjach nadzwyczajnych,
losowych, Komisja Szkoleniowa MZ może podjąć decyzję zezwalającą na prowadzenie
zawodów przez sędziego w sezonie 2019/2020 , który nie zaliczył wszystkich egzaminów
w sezonie 2018/2019.
Zwolnienie lub zaświadczenie lekarskie przedstawione przed egzaminem lub kontuzja
odniesiona w czasie trwania egzaminu kondycyjnego ( potwierdzona przez lekarza)
powoduje, że egzamin w terminie poprawkowym liczony będzie, jako egzamin zdawany
w I-szym terminie z zaliczeniem ocen uzyskanych w tym egzaminie. Pozostałym sędziom
uczestniczącym w sesji poprawkowej bez względu na uzyskane wyniki do końcowej
klasyfikacji z tego egzaminu zaliczona zostanie ocena 3,0 w przypadku poprawiania
egzaminu teoretycznego i 4,0 w przypadku poprawiania egzaminu kondycyjnego.
Dla sędziów, którzy nie przystąpili do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego)
w pierwszym terminie w sytuacjach nadzwyczajnych, losowych istnieje możliwość
zaliczenia tych egzaminów jako pierwszy termin po decyzji Komisji KS MZ.
Sędzia, który nie usprawiedliwi pisemnie (mailowo na adres przewodniczącego KS MZ:
( piter1308@interia.pl ) swojej nieobecności na egzaminie do 7 dni od jego odbycia,
zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego Podokręgu.

Rozdział IV. Egzaminy praktyczne (kwalifikacje):
1. Oceny wystawiane przez obserwatorów muszą być zgodne z instrukcją KS PZPN.
2. Od wystawionej oceny przez obserwatora nie przysługuje sędziemu odwołanie.
3. Sędziowie Klasy Okręgowej prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów mogą
być częściej uwzględniani w obsadzie.
4. Uzyskanie przez sędziego z obserwacji oceny poniżej 6,9 lub dwukrotnie w sezonie
oceny od 7,0 do 7,4 spowoduje relegowanie sędziego w trakcie sezonu do macierzystego
podokręgu.
5. W przypadku otrzymania oceny 7,4 lub niższej z egzaminu praktycznego sędzia zostanie
pominięty w obsadzie na minimum 3 oficjalne terminy w tej klasie rozgrywkowej.
O dalszej przydatności sędziego zadecyduje Komisja KS MZ po przeprowadzeniu
kolejnej obserwacji komisyjnej w składzie: członek Komisji (obserwator) KS MZ
i obserwator danej klasy rozgrywkowej.
6. Do końcowej klasyfikacji brana będzie pod uwagę ocena, której powodem był egzamin
komisyjny (poniżej 7,4) oraz średnia dwóch obserwacji komisyjnych.
7. Sędzia przekazany do dyspozycji macierzystego Podokręgu na podstawie powyższych
decyzji nie może awansować do grona sędziów Klasy Okręgowej w następnym sezonie
rozgrywkowym.
8. W przypadku otrzymania przez sędziego oceny 7,8 - 7,9 spowodowanej popełnieniem
rażącego błędu brana będzie pod uwagę średnia z oceny przewidywanej i otrzymanej.
Przykład: sędzia otrzymał 7,9 + ocena przewidywana 8,3 = 16,2 podzielona przez dwa
da nam średnią 8,1, która będzie brana pod uwagę przy rankingu.

9. W przypadku wycofania sędziego w trakcie sezonu na jego miejsce nie można
desygnować innego sędziego.
10. Najwyższa ocena z obserwacji w Klasie Okręgowej nie może przekroczyć noty 8,4.
Obserwator nie stosujący się do tego zapisu zostanie przekazany do macierzystego
Podokręgu a ocena anulowana.
11. Sędzia zobowiązany jest obowiązkowo do posiadania indeksu sędziego klasy okręgowej
i musi przedstawić go obserwatorowi po zakończeniu omawiania spotkania. Jeżeli nie
spełni tego warunku ocena powinna być obniżona o 0,1. Obserwator jest bezwzględnie
zobligowany do wpisania wystawionej oceny. Obserwator nie stosujący się do tego
zapisu zostanie przekazany do macierzystego Podokręgu a ocena anulowana. Sędzia
w przypadku odmowy wpisania oceny przez obserwatora do indeksu zobowiązany jest
powiadomić o tym natychmiast Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej prowadzącego
w danym sezonie rozgrywkowym klasę okręgową.
Rozdział V. Egzamin teoretyczny:
1. Test pisemny składa się z 30 pytań
2. Zasady przeliczania punktów testu teoretycznego:
Pkt.
30
29.5
29
28.5
28
27.5
27

Ocena.
5.00
4.95
4.90
4.85
4.80
4.75
4.70

Pkt.
26.5
26
25.5
25
24.5
24
23.5

Ocena.
4.65
4.60
4.55
4.50
4.45
4.40
4.30

Pkt.
23
22.5
22
21.5
21

Ocena.
4.20
4.00
3.80
3.50
3.00

3. Minimum zaliczeniowe to 21 punktów.
4. Minimum punktów do awansu to 24.
5. Odwołanie od wyników prac pisemnych przysługuje sędziom do 10 dni od daty
egzaminu.
Rozdział VI. Egzamin kondycyjny:
Sprawdzian ten składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia tego egzaminu jest
uzyskanie minimum z testu 1 i testu 2.
1. Test 1:
6 x 40 metrów w odstępach 1.5 minutowych – maksymalnie dopuszczalny czas
6,1 sekundy dla każdego z sześciu szybkich biegów.
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów).
Jeżeli sędzia nie zaliczy jednej z sześciu prób to dostaje tylko jedna dodatkową próbę po
szóstym starcie. Jeżeli dwa sprinty są niezaliczone, 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 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 metry przed
i 1,5 metry 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. Do awansu 12 okrążeń.
Rozdział VII. Listy klasyfikacyjne.
1.

Listy klasyfikacyjne ustala się dla sędziów Klasy Okręgowej po pierwszym egzaminie
przed rundą wiosenną oraz po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego

2.

Ustala się ostateczna liczbę klasyfikacyjną według wzoru:

Suma = Ep x 3 + Et1 + Ek1 – D (przed rundą wiosenną)
Suma = Ep x 3 + (Et1 + Et2 ) / 2 + (Ek1 + Ek2 / 2 – D (po zakończeniu sezonu)
Ep – egzamin praktyczny (obserwacje)
Et – egzamin teoretyczny
Ek – egzamin kondycyjny
D – kary dyscyplinarne
3. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości punktów na
liście klasyfikacyjnej (końcowej) po zakończeniu sezonu o miejscu sędziów decydują
kolejno:
a. wyższa średnia osiągnięta z egzaminów praktycznych,
b. wiek sędziego – młodszy sędzia zajmuje wyższe miejsce względem sędziego starszego,
c. wyniki egzaminu kondycyjnego,
d. wyniki egzaminu teoretycznego.
4. Do sklasyfikowania sędziego po rundzie jesiennej, niezbędna jest ilość 3 zawodów
obserwowanych. (jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony sędzia nie będzie brany pod
uwagę do awansu). W rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 , obserwacjom zostanie
objętych 15 sędziów.
5. Po egzaminie teoretycznym i kondycyjnym przed rundą wiosenną, na podstawie list
kwalifikacyjnych, zostanie wyłonionych po 4 najlepszych sędziów z każdego podokręgu
(spełniających wymogi awansu) którzy, zostaną poddani egzaminom praktycznym
w ilości 3 zawodów w rundzie wiosennej. Tylko tych 12 - nastu sędziów, będzie
rywalizować o awans do IV ligi.
Za kary dyscyplinarne nałożone przez Komisję Dyscypliny na sędziów Klasy Okręgowej
będą odliczane od ogólnej oceny punkty ujemne:
a. Zawieszenie czasowe udzielone przez KD do 1 miesiąca – 0,15 punktów,
b. Zawieszenie czasowe powyżej 1 miesiąca – 0,25 punktów.

Rozdział VIII. Awanse i spadki:
1. Do IV ligi bezpośrednio awansuje minimum 4 pierwszych sędziów z listy rankingowej
spełniających wszystkie wymogi tj. wiek, wyniki egzaminu kondycyjnego i teoretycznego
oraz wymogi określone w Regulaminie klasyfikowania Sędziów IV ligi MZPN w sezonie
2018/2019.
2. Sędzia, który zajmie w rankingu IV lidze miejsce, powodujące przekazanie do
dyspozycji macierzystego Podokręgu, może być zakwalifikowany do Klasy Okręgowej
bez egzaminu konkursowego w przypadku zaliczenia konkursowego egzaminu
teoretycznego i kondycyjnego po rundzie wiosennej sezonu 2018/19 w IV lidze, oraz
spełni warunki dotyczące wieku.
Rozdział IX. Postanowienia końcowe:
1. Sędzia Klasy Okręgowej może być czasowo urlopowany po uzyskaniu zgody przez KS
MZ. Urlopowanie czasowe musi każdorazowo zawierać następujące elementy:
a. określać jednoznacznie długość urlopowania,
b. określać wymogi, jakie sędzia musi spełniać, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy
sezon,
c. maksymalna długość urlopu nie może przekroczyć 1 roku. W przypadku powyżej
1 roku urlopowania sędzia zostanie przekazany do podokręgu.
2. Sędzia Klasy Okręgowej nie może być asystentem na zawodach Klasy Okręgowej.
3. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja Szkoleniowa
Małopolski Zachodniej, której przysługuje prawo interpretacji tego regulaminu.
4. Traci moc dotychczasowy regulamin dla sędziów Klasy Okręgowej Małopolska
Zachodnia na sezon 2017/2018
5. Komisja dopuszcza możliwość zmian w niniejszym regulaminie w formie pisemnego
aneksu. Przyczyną zmian (np. wiek sędziego do awansu, ilość miejsc do awansu, forma
egzaminu kondycyjnego) może być regulamin klasyfikowania sędziów
IV ligi w sezonie 2018/2019, który będzie określał m.in. zasady awansu do IV ligi na
sezon 2019/2020
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
Piotr Wajdzik
Podpis Przewodniczących KS Małopolska Zachodnia:
Kolegium Sędziów Wadowice ……………………………………..
Kolegium Sędziów Oświęcim ……………………………………..
Kolegium Sędziów Chrzanów …………………………………….

