1
ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ DELEGATURY
CIECHANÓW W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2021/2022
zwane dalej Zasadami
§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają:
1) Sędzia (Sędzia asystent) – osoba fizyczna, która ukończyła kurs kandydatów
na sędziów i z wynikiem pozytywnym zdała egzamin na sędziego piłki nożnej
uprawniający do prowadzenia zawodów piłki nożnej;
2) Obserwator – osoba fizyczna uprawniona przez Zarząd Komisji Sędziowskiej
Delegatury
Ciechanów
Mazowieckiego
Związku
Piłki
Nożnej
do przeprowadzania obserwacji Sędziego prowadzącego zawody piłkarskie
organizowane przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej (Delegatura
Ciechanów);
3) MZPN – Mazowiecki Związek Piłki Nożnej;
4) COOZPN – Delegatura Ciechanów;
5) KS DELEGATURY CIECHANÓW – Komisja Sędziowska Delegatury Ciechanów;
§ 2. SĘDZIOWIE
1. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek prowadzonych przez
MZPN, które zostały scedowane na COOZPN mogą być wyznaczeni jedynie
Sędziowie czyniący zadość wymogom niniejszych Zasad, tj.:
1) posiadający minimum średnie wykształcenie (dotyczy Sędziów posiadających
uprawnienia do prowadzenia zawodów Ligi Okręgowej oraz Sędziów
asystentów prowadzących zawody III i IV ligi),
2) w przypadku kontynuowania nauki przez Sędziego, uczęszczający do szkoły
dającej, co najmniej średnie wykształcenie,
3) posiadający bardzo dobrą sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
4) odznaczający się nienaganną postawą etyczno-moralną, w tym zastosowanie
się do Rekomendacji KS MZPN odnośnie zachowań w sferze publicznej,
5) wykazujący oczekiwaną dyspozycyjność do prowadzenia zawodów piłki
nożnej,
6) uczestniczący aktywnie w szkoleniach organizowanych przez KS DELEGATURY
CIECHANÓW,
7) osiągający pozytywne oceny od Obserwatorów,
8) opłacający w terminie składki KFP i składki KFD na dany sezon rozgrywkowy,
9) posiadający ważną licencję Sędziego odpowiedniej kategorii uprawniającą
do prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym.
2. Sędzia nie może jednocześnie pełnić funkcji trenera, pracownika lub działacza klubu
sportowego

w

tej

samej

klasie

rozgrywkowej,

do

której

jest

uprawniony.

3. Sędzia może jednocześnie być czynnym zawodnikiem. W takim przypadku sędzia
obowiązany jest poinformować o tym fakcie Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW
w formie pisemnej przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego, względnie rundy
wiosennej, w przypadku, gdy został zgłoszony do rozgrywek od rundy wiosennej.
Sędzia, który jest czynnym zawodnikiem, nie może prowadzić, jako Sędzia
zawodów w klasie rozgrywkowej, w której występuje, jako czynny zawodnik.
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4. Na sezon rozgrywkowy 2021/2022 ustala się następujące ilości Sędziów dla
danych klas:
1) Liga Okręgowa – W zależności od potrzeb KS DELEGATURY CIECHANÓW;
2) A-Klasa – w zależności od potrzeb KS DELEGATURY CIECHANÓW;
3) B-Klasa – w zależności od potrzeb KS DELEGATURY CIECHANÓW.
5. Każdy Sędzia / Obserwator KS DELEGATURY CIECHANÓW ma obowiązek
uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Zarząd KS DELEGATURY
CIECHANÓW. Zobowiązuje się każdego Sędziego do udziału w każdym
szkoleniu przewidzianym dla danej klasy rozgrywkowej.
6. Sędzia / Obserwator, który nie uczestniczy w szkoleniach organizowanych
przez Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW i jest to nieobecność
nieusprawiedliwiona może zostać nieujęty, bądź wstrzymany w obsadzie
decyzją Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW.
§ 3. EGZAMINY PRAKTYCZNE
1. Na zawodach Sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym –
obserwacjom. Oceny wystawiane są w skali od 6,0 (sześć) do 10,0 (dziesięć)
punktów
z możliwością stopniowania, co 0,1pkt (jedna dziesiąta).
2. Egzaminy praktyczne przeprowadzają Obserwatorzy – byli Sędziowie
delegowani przez Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW, czynni Sędziowie
Szczebla Centralnego lub Mazowieckiego ZPN oraz Sędziowie zakwalifikowani,
jako Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu KS DELEGATURY
CIECHANÓW.
3. Podczas omawiania zawodów przez Obserwatora w szatni sędziowskiej może
przebywać członek Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW.
3.1.W przypadku sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 lub inną
chorobą dopuszcza się możliwość zdalnego omówienia spotkania za
pośrednictwem konferencja przez telefon, Skype, What’s up, Zoom itp.).
Optymalne omówienie spotkania powinno odbyć się w ciągu 24h od
zakończenia
spotkania.
4. W przypadku otrzymania przez Sędziego z egzaminu praktycznego oceny
7,0 (siedem, zero) lub niższej, Sędzia zostanie wstrzymany w obsadzie
w rozgrywkach seniorów na kolejne terminy rozgrywkowe, po czym zostanie
poddany obserwacji przez Obserwatora minimum IV Ligi bądź członka Zarządu
KS DELEGATURY CIECHANÓW. Na tej podstawie, Zarząd KS DELEGATURY
CIECHANÓW podejmie decyzję, co do dalszej przydatności Sędziego,
w szczególności, co do przyznania uprawnień do prowadzenia zawodów
niższej klasy rozgrywkowej.
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5. W przypadku otrzymania przez Sędziego oceny 7,0 (siedem, zero) lub niższej
z egzaminu praktycznego, Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW w terminie 14
(czternastu) dni przeprowadzi postępowanie wyjaśniające oraz dokona analizy
arkusza obserwacji sporządzonego przez Obserwatora i materiału video. Po
dokonaniu tych czynności Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW może:
1) anulować ocenę w przypadku:
a) rażącej pomyłki Obserwatora,
b) wystawienia przez Obserwatora oceny nieadekwatnej w stosunku
do zdarzeń mających wpływ na końcowy wynik zawodów lub w
odniesieniu do kar indywidualnych czy zespołowych,
c) stwierdzenia nierzetelności sporządzonego przez Obserwatora arkusza
obserwacji,
2) poddać Sędziego obserwacji przez Obserwatora minimum IV Ligi, bądź
członka Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW w celu potwierdzenia
przydatności do prowadzenia zawodów danej klasy rozgrywkowej,
3) pozostawić ocenę bez zmian w przypadku nie stwierdzenia
nieprawidłowości przy jej wystawieniu.
6. W przypadku anulowania oceny na podstawie § 3. ust. 5 pkt 1) Zasad, w
stosunku do Obserwatora mogą zostać zastosowane odpowiednie sankcje
dyscyplinarne.
7. W przypadku poddania Sędziego obserwacji przez Obserwatora minimum IV
Ligi bądź członka Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW na podstawie § 3. ust.
5
pkt 2) Zasad w stosunku do Sędziego mogą zostać zastosowane odpowiednie
sankcje dyscyplinarne.
8. Od ocen wystawionych przez Obserwatorów Sędziom przysługuje pisemne
odwołanie do Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW w terminie 7 dni od daty
otrzymania arkusza obserwacji. W uzasadnionych przypadkach, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na podstawie zgromadzonego
materiału (arkusz z obserwacji, zapis video), Zarząd KS DELEGATURY
CIECHANÓW może podjąć decyzję o zmianie oceny wystawionej przez
Obserwatora lub jej anulowaniu.
9. W przypadku zmiany przez Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW oceny
wystawionej przez Obserwatora na podstawie § 3. ust. 8 Zasad, obserwacja
taka jest zaliczana do liczby obserwacji Sędziego w danym sezonie
rozgrywkowym,
o której mowa w § 3. ust. 13 Zasad.
10. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej
uwzględniani w obsadzie zawodów, natomiast Sędziowie prezentujący poziom
słabszy – rzadziej. Decyzje Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW dotyczące
liczby prowadzonych przez Sędziego zawodów w danym sezonie
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rozgrywkowym nie wymagają pisemnego uzasadnienia i nie mogą być
przedmiotem odwołania oraz formułowania jakichkolwiek roszczeń ze strony
Sędziego.
11. Sędzia prowadzący zawody na poziomie niezadowalającym – przez poziom
niezadowalający rozumie się uzyskanie przez Sędziego oceny poniżej 7,4
(siedem i cztery dziesiąte) lub dwukrotnie 7,7 (siedem i siedem dziesiątych) z
egzaminu praktycznego – może zostać przesunięty do niższej klasy
rozgrywkowej.
W przypadku Sędziów klasy B, Sędzia traci uprawnienia do prowadzenia tej
klasy w danym sezonie rozgrywkowym. W przypadku, gdy Sędzia prezentuje
niezadowalający poziom sędziowania w ostatnich kolejkach danego sezonu
rozgrywkowego, okres obowiązywania powyższych sankcji może być przez
Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW przedłużony również na kolejny sezon
rozgrywkowy.
12. Sędzia asystent, który z egzaminu praktycznego otrzyma ocenę niższą
niż 7,4 (siedem i cztery dziesiąte) lub dwukrotnie 7,7 (siedem i siedem
dziesiątych), zostanie wstrzymany w obsadzie, jako Sędzia asystent
w rozgrywkach zostanie wstrzymany na kolejne terminy rozgrywkowe, po
czym zostanie poddany obserwacji na najbliższych zawodach obserwowanych
przez Obserwatora.
13. Sędzia zostanie uznany za sklasyfikowanego w sezonie rozgrywkowym, jeżeli
zostanie poddany, co najmniej:
1) 5 (maksymalnie 8) egzaminom praktycznym (obserwacjom) w Lidze
Okręgowej;
2) 4 (maksymalnie 6) egzaminom praktycznym (obserwacjom) w A-Klasie;
3) 3 (maksymalnie 4) egzaminom praktycznemu (obserwacji) w B-Klasie.
14. Wymagania określone w § 3. ust. 13 Zasad nie dotyczą sytuacji, gdy Sędzia nie
ze swojej winy nie wypełni limitu (np. wskutek niestawienia się Obserwatora
na zawody lub delegowania Sędziego na mecz, który następnie się nie odbył).
W powyższych przypadkach Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW rozpatrzy
każdy przypadek indywidualnie.
15. Sędzia, który w danym sezonie rozgrywkowym ze swojej winy nie zostanie
sklasyfikowany z różnych powodów (niespełnienie limitów obserwacji, nie
uczestnictwo w egzaminach, itp.), zostanie uznany za Sędziego tracącego
uprawnienia do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej i zostanie
automatycznie przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej w pierwszej
kolejności (przed Sędziami sklasyfikowanymi). Powyższy zapis nie dotyczy
Sędziów B klasy.
16. Sędziemu prowadzącemu zawody innej klasy rozgrywkowej może być
zaliczona ocena z tych zawodów, jeżeli Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW
delegował na te zawody Obserwatora lub członka Zarządu KS DELEGATURY
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CIECHANÓW.
17. Sędziowie kandydaci zostaną poddani egzaminowi praktycznemu po
przeprowadzeniu minimum 30 (trzydziestu) zawodów. Jeżeli kandydat na
Sędziego nie przystąpi do egzaminu w terminie 18 miesięcy od zakończenia
kursu, zostanie poddany egzaminowi praktycznemu decyzją Zarządu KS
DELEGATURY CIECHANÓW.
§ 4. EGZAMINY TEORETYCZNE I KONDYCYJNE
1. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne są organizowane przez Zarząd KS
DELEGATURY CIECHANÓW, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Udział w egzaminach teoretycznych i kondycyjnych jest obowiązkiem każdego
Sędziego KS DELEGATURY CIECHANÓW. Warunkiem dopuszczenia Sędziego do
egzaminu teoretycznego i kondycyjnego jest:
1) posiadanie ważnych badań lekarskich,
2) opłacenie składki Fundacji FKSP i składki KFD na dany sezon rozgrywkowy,
w którym organizowane są dane egzaminy.
3. O terminach i miejscach egzaminów teoretycznych i kondycyjnych Zarząd KS
DELEGATURY CIECHANÓW poinformuje za pośrednictwem strony internetowej
www.ws.coozpn.pl z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Ustala się
ramowe terminy egzaminów na marzec – kwiecień oraz sierpień – wrzesień.
4. Sędziemu, który w uzasadnionym przypadku (usprawiedliwiona nieobecność
zgłoszona Zarządowi KS DELEGATURY CIECHANÓW na skrzynkę e-mail:
ws@ws.coozpn.pl)
nie poddał się w pierwszym terminie egzaminowi teoretycznemu
lub kondycyjnemu, a przystąpi do tego egzaminu w drugim terminie, drugi
termin zostanie potraktowany, jako pierwszy.
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie kondycyjnym powoduje,
iż do czasu zaliczenia egzaminu kondycyjnego w innym terminie, Sędzia
będzie delegowany do prowadzenia zawodów piłkarskich stosownie do
aktualnych potrzeb Referenta Obsady KS DELEGATURY CIECHANÓW.
6. W przypadku przystąpienia przez Sędziego w danej rundzie do egzaminów
organizowanych przez Kolegium Sędziów MZPN bądź Kolegium Sędziów PZPN,
Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW zaliczy Sędziemu wyniki tych egzaminów
i
uwzględni
je w klasyfikacji Sędziów sporządzanej po zakończeniu danego sezonu
rozgrywkowego. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne mają charakter
konkursowy.
7. Egzamin teoretyczny będzie przeprowadzany w formie testu składającego się
z 30 (trzydziestu) pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie
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30 (trzydziestu) minut. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany będzie
1 (jeden) punkt.
8. Egzamin teoretyczny uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania przez
Sędziego / Obserwatora, co najmniej 24,0 (dwadzieścia cztery) punktów na
30 (trzydzieści) możliwych do zdobycia. Sędziowie Ligi Okręgowej, A klasy,
B klasy, Asystenci oraz Obserwatorzy na zaliczenie mają 24,0 pkt (dwadzieścia
cztery). W przypadku uzyskania przez Sędziego ilości punktów mniejszej niż
24,0 (dwadzieścia cztery) dla LO, A klasy, B klasy, Asystentów
i Obserwatorów, egzamin teoretyczny uważany będzie za niezaliczony.
9. Sędzia przystępujący do egzaminu kondycyjnego musi posiadać ważne
i aktualne badania lekarskie oraz nie może być pod wpływem żadnych środków
uważanych za dopingujące, odurzające lub narkotyki.
10. W przypadku udokumentowania stwierdzenia w organizmie Sędziego środków
dopingujących, odurzających lub narkotyków, Zarząd KS DELEGATURY
CIECHANÓW będzie wnioskował o dożywotnie skreślenie takiego Sędziego
z listy członków organizacji sędziowskiej.
11. Egzamin kondycyjny dla Sędziów LO przeprowadzany
będzie według następujących zasad:
sprint
6 x 40 m
czas 6,2 sekundy
interwał 40 x 75m + 25
czas 15/22 Sekund
W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test
kondycyjny uważany będzie za niezaliczony.
Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW w uzasadnionych przypadkach może
zmniejszyć ilość sprintów podczas egzaminu kondycyjnego.
12. Egzamin kondycyjny dla Sędziów A-Klasy, B-Klasy, Asystentów i pozostałych
grup będzie przeprowadzony według następujących zasad:
Sprint
6 x 40 m
czas 6,4 sekundy
Interwał 40 x 75 m + 25 m czas 17/24 sekundy
W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test
kondycyjny uważany będzie za niezaliczony.
Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW w uzasadnionych przypadkach może
zmniejszyć ilość sprintów podczas egzaminu kondycyjnego.
13. Dla Sędziów Asystentów w wieku powyżej 55 lat ubiegających się o ujmowanie
w obsadzie w rozgrywkach, B – klasy oraz rozgrywek drużyn młodzieżowych
na szczeblu okręgu przeprowadzany jest na następujących zasadach:
• Pokonanie dystansu 2100 metrów w czasie 12 minut
14. Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji,
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potwierdzonej przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu,
może egzamin powtórzyć po zgłoszeniu gotowości do przystąpienia do testu
sprawnościowego w terminie wyznaczonym przez Zarząd KS DELEGATURY
CIECHANÓW. W tym przypadku wyniki uzyskane z powtórzonego sprawdzianu
kondycyjnego będą zaliczone zgodnie z niniejszymi Zasadami – w pierwszym
terminie.
15. Dla Sędziów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli kurs kandydatów
na Sędziów limit zaliczeniowy z egzaminu teoretycznego wynosi
24 (dwadzieścia cztery) punktów. Sędziowie, którzy w danym roku
kalendarzowym ukończyli kurs kandydatów na Sędziów mają następujący limit
zaliczeniowy:
Sprint
6 x 40 m
Interwał 48 x 75 m + 25 m

czas 6,4 sekundy
czas 17/24 sekundy

Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW w uzasadnionych przypadkach może
zmniejszyć ilość sprintów podczas egzaminu kondycyjnego.
16. W przypadku Sędziów ubiegających się o
rozgrywkowej, minimum zaliczeniowe wynosi:

awans

do

wyższej

klasy

1) z egzaminu teoretycznego:
a) z Ligi Okręgowej do IV ligi – 24 (dwadzieścia cztery) punkty;
b) z A-Klasy do Ligi Okręgowej – 24 (dwadzieścia dwa) punkty;
c) z B-Klasy do A-Klasy – 24 (dwadzieścia jeden) punktów;
d) Sędziowie asystenci – 24 (dwadzieścia cztery) punktów.
2) z egzaminu kondycyjnego:
a) z Ligi Okręgowej do IV Ligi – 48 (czterdzieści osiem) powtórzeń
(75 metrów biegu + 25 metrów chodu);
b) z A-Klasy do Ligi Okręgowej – 48 (czterdzieści) powtórzenia (75 metrów
biegu + 25 metrów chodu;
c) z B-Klasy do A-Klasy – 48 (czterdzieści) powtórzenia (75 metrów biegu +
25 metrów chodu;
d) Sędziowie asystenci – 40 (czterdzieści) powtórzenia (75 metrów biegu +
25 metrów chodu.
17. Sędziowie, którzy nie zaliczyli egzaminu kondycyjnego, mogą sędziować tylko
rozgrywkowe młodzieżowe (od D1 i niżej).
18. W przypadku nie zaliczenia egzaminu teoretycznego, Sędzia może go
poprawiać tylko w terminie wyznaczonym przez Zarząd KS DELEGATURY
CIECHANÓW. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego będzie negatywny, Sędzia
zostanie odsunięty od prowadzenia wszystkich zawodów zarówno
w charakterze Sędziego głównego jak i Sędziego asystenta do czasu zaliczenia
egzaminu teoretycznego w kolejnym możliwym terminie.
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19. Sędzia lub Obserwator przystępujący do egzaminu poprawkowego (dotyczy
Sędziów lub Obserwatorów, którzy w pierwszym terminie uzyskali wynik
negatywny), wnosi przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu
poprawkowego opłatę w wysokości 30 złotych (słownie złotych: trzydzieści).
Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW może zdecydować o drugim terminie
poprawkowym, dla którego opłata będzie w wysokości 100 złotych (słownie
złotych: sto). Powyższą opłatę należy uiścić u Referenta ds. Finansów
najpóźniej w dniu egzaminu poprawkowego, przed przystąpieniem do
egzaminu
poprawkowego.
Dowód wpłaty należy okazać komisji
egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego. Opłaty
dotyczą zarówno egzaminu teoretycznego jak i kondycyjnego.
20. Sędzia, który jednocześnie nie zaliczył egzaminu teoretycznego
i kondycyjnego w ustalonym terminie egzaminów, automatycznie traci
uprawnienia do prowadzenia swojej klasy rozgrywkowej do końca danej rundy
i nie będzie dopuszczony do egzaminów poprawkowych. O dalszej
przynależności Sędziego zadecyduje Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW.
§ 5. SPOSÓB OCENY
1. Ranking Sędziów Ligi Okręgowej, A-Klasy i B-Klasy ustala Zarząd KS
DELEGATURY CIECHANÓW po zakończeniu sezonu rozgrywkowego.
2. Końcową ocenę Sędziego, o której mowa w § 5. ust. 1 Zasad, stanowi suma
niżej wymienionych składowych:
1) ranking Obserwatorów,
2) średnia ocena z obserwacji,
3) ranking członków Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW,
4) obecność na szkoleniach.
3. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Sędziego takiej końcowej
oceny, o miejscu decyduje Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW, biorąc pod
uwagę:
1) ranking członków Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW,
2) ranking Obserwatorów,
3) wyższą średnią ocen z egzaminów praktycznych (obserwacji).
4. O awansie lub spadku Sędziego z danej klasy rozgrywkowej decyduje końcowy
ranking Sędziów danej klasy rozgrywkowej, ustalany decyzją Zarządu
KS DELEGATURY CIECHANÓW, zgodnie z § 5. ust. 3 Zasad oraz merytoryczna
treść arkuszy obserwacji z poszczególnych zawodów prowadzonych przez
Sędziów danej klasy rozgrywkowej. Ostateczna decyzja odnośnie awansów
i spadków należy do Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW. Sędziemu nie
przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW.
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§ 6. AWANSE
1. Po sezonie z Ligi Okręgowej do IV-tej ligi awansuje, co najmniej jeden Sędzia.
Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW po rundzie jesiennej wytypuje grupę
Sędziów, którzy w rundzie wiosennej będą brani pod uwagę do awansu do IV
ligi.
2. Po sezonie z A-Klasy do Ligi Okręgowej awansuje, co najmniej jeden Sędzia,
który zajmie najwyższe miejsce i spełniają warunki niniejszych Zasad..
3. Po sezonie z B-Klasy do A-Klasy awansuje, co najmniej jeden Sędzia, który
zajmie najwyższe miejsce i spełniają warunki niniejszych Zasad.
4. W trakcie danego sezonu możliwe jest awansowanie Sędziego do wyższej klasy
rozgrywkowej (z B-Klasy do A-Klasy oraz z A-Klasy do Ligi Okręgowej).
Warunkiem powyższego jest uzyskanie przez Sędziego z egzaminów
teoretycznych i kondycyjnych niezbędnych minimów awansowych oraz
obecność na szkoleniach. Jeden z egzaminów praktycznych powinien być
przeprowadzony przez członka Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW lub
Obserwatora minimum IV Ligi.
5. Sędzia, który w trakcie danego sezonu rozgrywkowego został ukarany
prawomocną karą dyscyplinarną od jednego miesiąca wzwyż, nie może
uzyskać awansu do klasy wyższej.
6. Sędzia, który został ukarany karą finansową przez Wydział Dyscypliny MZPN
lub Delegatury Ciechanów do momentu uregulowania należności nie będzie
brany pod uwagę w obsadzie zawodów.
7. Sędzia, który w trakcie danego sezonu rozgrywkowego urlopował się na okres
dłuższy niż trzy miesiące (pomimo zgody Zarządu KS DELEGATURY
CIECHANÓW), a okres ten obejmuje termin egzaminów teoretycznych
i kondycyjnych, nie będzie brany pod uwagę przy awansach.
8. Sędzia, który urlopował się na okres dłuższy niż 12 miesięcy pozostaje
do dyspozycji Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW.
9. W przypadku, gdy Sędzia zostanie w ocenie Zarządu KS DELEGATURY
CIECHANÓW uznany za dobrze zapowiadającego się i utalentowanego
Sędziego, Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW, na wniosek Zarządu KS
DELEGATURY CIECHANÓW, może w trakcie sezonu rozgrywkowego awansować
takiego Sędziego do wyższej klasy rozgrywkowej (z B-Klasy do A-Klasy oraz
z A-Klasy do Ligi Okręgowej), po spełnieniu przez takiego Sędziego warunków,
o których mowa w § 6 ust. 4 Zasad.
§ 7. SPADKI
1. Po

sezonie

z

Ligi

Okręgowej

do

A-Klasy

spada

tylu

Sędziów,
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aby po uwzględnieniu przesuniętych Sędziów z IV ligi oraz po awansie Sędziów
z A-Klasy do Ligi Okręgowej, liczba Sędziów w Lidze Okręgowej była
odpowiednia – wg potrzeb KS DELEGATURY CIECHANÓW.
2. Po sezonie z A-Klasy do B-Klasy spada tylu Sędziów, aby po uwzględnieniu
przesuniętych Sędziów z Ligi Okręgowej do A-Klasy oraz po awansie Sędziów
z B-Klasy, liczba sędziów w A-Klasie była odpowiednia – wg potrzeb KS
DELEGATURY CIECHANÓW.
3. Sędzia, który w trakcie sezonu został przeniesiony do niższej klasy
rozgrywkowej, nie może być brany pod uwagę przy awansach w tym samym
sezonie rozgrywkowym, bez względu na przyczynę przeniesienia do niższej
klasy rozgrywkowej.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW może udzielić urlopu Sędziemu na jego
pisemny wniosek. Jeżeli długość urlopu zawiera w sobie nieobecność na
dwóch egzaminach (jesiennych i wiosennych), Sędzia ten zostanie przesunięty
do dyspozycji Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW.
2. Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW może udzielić Sędziemu urlopu, jeśli
został on zgłoszony na minimum 7 (dni) dni przed przewidzianym terminem
urlopu.
W przypadku niezachowania powyższego terminu Zarząd KS DELEGATURY
CIECHANÓW zastosuje wobec Sędziego sankcje dyscyplinarne. Powyższe nie
dotyczy sytuacji losowych. Każdorazowo Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW
podejmuje decyzje w sprawach udzielenia urlopu.
3. Zarząd może wycofać Sędziego z danej klasy rozgrywkowej, pomimo
spełniania przez niego warunków niniejszych Zasad do prowadzenia zawodów
w tej klasie, gdy stwierdzi, że Sędzia nie spełnia oczekiwań na przyszłość,
miejsca
w klasyfikacjach końcowych zajmowane na przestrzeni dwóch ostatnich
sezonów rozgrywkowych oraz ilość sezonów prze sędziowanych w danej klasie
rozgrywkowej.
4. Sędziowie, którzy przenoszą się do KS DELEGATURY CIECHANÓW z innych
Wydziałów Sędziowskich i mają już nadane klasy rozgrywkowe, po spełnieniu
wszystkich wymogów regulaminowych w KS DELEGATURY CIECHANÓW
otrzymują jedną klasę niżej od posiadanej. W przypadku stwierdzenia, na
podstawie obserwacji przeprowadzonej przez członka Zarządu KS
DELEGATURY CIECHANÓW bądź Obserwatora minimum IV Ligi, że Sędzia
posiada wysokie kwalifikacje, Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW może
podjąć decyzję o utrzymaniu klasy rozgrywkowej Sędziego, nadanej mu w
macierzystym Wydziale Sędziowskim.
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5. Sędziowie innej narodowości chcący przenieść się do KS DELEGATURY
CIECHANÓW muszą porozumiewać się w języku polskim w sposób
komunikatywny.
6. Sędzia może być przesunięty do dyspozycji Zarządu KS DELEGATURY
CIECHANÓW w czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego, jeżeli:
1) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie,
2) nie zalicza egzaminów pisemnych i biegowych w kolejnych egzaminach,
3) naruszy lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etycznomoralnych w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym również, gdy
postawione mu zostaną przez prokuraturę zarzuty związane z korupcją
w sporcie bądź zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd
powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie),
4) nie wykazuje odpowiedniego zdyscyplinowania,
5) nie uczestniczy aktywnie w pracy szkoleniowej KS DELEGATURY
CIECHANÓW,
6) nie przestrzega Regulaminów i Postanowień Zarządu KS DELEGATURY
CIECHANÓW i Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
7. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu Sędziego z przedstawicielami
klubów oraz Obserwatorem zawodów w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu
jakiegokolwiek środka komunikacji do czasu przybycia Sędziego na obiekt,
na którym będą przeprowadzane zawody. Naruszenie powyższego zakazu
spowoduje automatyczne odsunięcie Sędziego od prowadzenia zawodów
na okres nie krótszy niż 1 (jeden) miesiąc. Niezależnie od tego, sprawa
zostanie przekazana do Wydziału Dyscypliny MZPN / Delegatury Ciechanów.
Sędzia automatycznie zostaje przesunięty do dyspozycji Zarządu KS
DELEGATURY CIECHANÓW.
8. Wprowadza się dla Sędziów bezwzględny zakaz samowolnych zmian
w obsadzie Sędziowskiej. Wszelkie niedyspozycje muszą być zgłaszane
bezpośrednio do referenta obsady/Przewodniczącego KS Delegatury.
W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Sędzia, którego to dotyczy, nie
będzie uwzględniany w obsadzie sędziowskiej na okres nie krótszy niż 2 (dwa
tygodnie). Ostateczną decyzję, co do długości okresu, przez który dany Sędzia
nie będzie uwzględniany w obsadzie sędziowskiej, podejmie Zarząd KS
DELEGATURY CIECHANÓW. Niezależnie od tego, sprawa zostanie przekazana
do Wydziału Dyscypliny MZPN / Delegatury Ciechanów. Sędzia automatycznie
zostaje przesunięty do dyspozycji Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW.
9. Wprowadza się dla Sędziów bezwzględny zakaz samowolnego wyznaczania się
do prowadzenia zawodów sparingowych w trakcie trwania całego roku
kalendarzowego. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Sędzia, którego
to dotyczy, nie będzie uwzględniany w obsadzie sędziowskiej na okres nie
krótszy niż 2 (dwie) kolejki rozgrywkowe w trakcie trwania rundy jesiennej
lub wiosennej w danym sezonie rozgrywkowym. Ostateczną decyzję, co do
długości okresu, przez który dany Sędzia nie będzie uwzględniany w obsadzie
sędziowskiej, podejmie Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW. Niezależnie od
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tego, sprawa zostanie przekazana do Wydziału Dyscypliny MZPN.
Postanowienia niniejszego punktu stosuje się do wszystkich Sędziów, dla
których macierzystym KS jest Delegatura Ciechanów, bez względu na klasę
rozgrywkową, do prowadzenia, której Sędzia aktualnie posiada uprawnienia.
10. Do interpretacji niniejszych Zasad upoważniony jest Zarząd KS DELEGATURY
CIECHANÓW.
11. Decyzje Zarządu KS DELEGATURY CIECHANÓW w sprawie awansów i spadków
mają charakter nominacji i nie podlegają odwołaniu oraz zaskarżeniu.
12. Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW może delegować na Sędziego na
spotkanie w wyższej klasie rozgrywkowej celem weryfikacji posiadanych
umiejętności pod kątem potencjalnego awansu Sędziego.
13. W przypadkach nieuregulowanych powyższymi „Zasadami awansu i spadku…”
decyzję podejmuje Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW.
14. Tracą moc dotychczasowe „Zasady awansu i spadku” na sezon 2020/2021.
15. Niniejsze Zasady w powyższym brzmieniu zostały przyjęte i zatwierdzone
przez Zarząd KS DELEGATURY CIECHANÓW u w dniu 13.08.2021 roku z mocą
obowiązującą w sezonie rozgrywkowym 2021/2022.

Przewodniczący
KS DELEGATURY CIECHANÓW
Dariusz Kownacki

