
ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO COOZPN 
 

W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 
 
 
§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1) Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają: 
 

a.   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; 
 

b. Obserwator – osoba fizyczna uprawniona do przeprowadzania obserwacji Sędziego 

prowadzącego zawody piłkarskie organizowane przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej; 
 

c. PZPN – Polski Związek Piłki Nożnej; 
 

d. MZPN – Mazowiecki Związek Piłki Nożnej; 
 

e. COOZPN – Ciechanowsko – Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej; 
 

f. WS COOZPN – Wydział Sędziowski Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku 

Piłki Nożnej. 

 
 
§ 2. SĘDZIOWIE 
 

1) Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek prowadzonych przez PZPN 

mogą być wyznaczeni jedynie Sędziowie / Sędziowie asystenci / Obserwatorzy 

spełniający wymogi niniejszych Zasad, tj.: 
 

a. Posiadający minimum średnie wykształcenie (dotyczy Sędziów posiadających 

uprawnienia do prowadzenia zawodów Ligi Okręgowej oraz Sędziów 

asystentów prowadzących zawody IV ligi oraz lig wyższych); 
 

b. W przypadku kontynuowania nauki przez Sędziego, uczęszczający do szkoły dającej, 

co najmniej średnie wykształcenie; 
 

c. Posiadający bardzo dobrą sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę; 
 

d. Odznaczający się nienaganną postawą etyczno – moralną; 
 

e. Wykazujący oczekiwaną dyspozycyjność do prowadzenia zawodów piłki nożnej; 
 

f. Uczestniczący aktywnie w szkoleniach organizowanych przez WS COOZPN; 
 

g. Osiągający pozytywne oceny od Obserwatorów; 
 

h. Opłacający w terminie składki KFP i składki KFD na dany sezon rozgrywkowy; 
 

i. Posiadający ważną licencję Sędziego / Sędziego asystenta odpowiedniej kategorii, 

uprawniającą do prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym. 

 
 
 
 
 
 
 

1 



2) Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator nie może jednocześnie pełnić funkcji trenera, 

pracownika lub działacza klubu sportowego, chyba, że uzyska pisemną zgodę 

Zarządu WS COOZPN po uprzednim wystąpieniu do Zarządu WS COOZPN z pisemnym 
 

i odpowiednio uzasadnionym wnioskiem w tej sprawie. 
 
3) Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator może jednocześnie być czynnym zawodnikiem. W 

takim przypadku zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zarząd WS COOZPN 

w formie pisemnej przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego, względnie rundy wiosennej, 
 

w przypadku, gdy został zgłoszony do rozgrywek od rundy wiosennej jako zawodnik. 
 

Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator, który jest czynnym zawodnikiem, nie może prowadzić, 

jako Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator, zawodów w klasie rozgrywkowej, 
 

w której występuje, jako czynny zawodnik. 
 
4) Ustala się następujące limity wiekowe dla Sędziów danej klasy rozgrywkowej: 
 

a. Dla Sędziów posiadających uprawnienia do prowadzenia 

zawodów w Lidze Okręgowej: 45 lat; 
 

b. Dla Sędziów posiadających uprawnienia do prowadzenia 

zawodów w A-Klasie : 48 lat; 
 

c. Dla Sędziów posiadających uprawnienia do prowadzenia 

zawodów w B-Klasie : 55 lat; 
 

d. Sędziowie asystenci okręgowi: 65 lat; 
 

e. Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu WS COOZPN: 65 lat. 
 
 
5) Jako miarodajny przyjmuje się wiek, jaki osiągnie Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator 
 

w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator, 
 

który w danym roku kalendarzowym osiągnie limit wieku dla danej klasy rozgrywkowej, 

nie może uzyskać uprawnienia do prowadzenia zawodów w tej klasie rozgrywkowej 
 

w następnym sezonie rozgrywkowym. 
 
6) Sędziowie/ Sędziowie asystenci / Obserwatorzy, którzy osiągnęli limit 

wieku w swojej klasie rozgrywkowej, o którym mowa w § 2. ust. 4. Zasad, 
 

zostaną zakwalifikowani, jako „Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu 
 

WS COOZPN”. 
 

Sędziowie / Sędziowie asystenci / Obserwatorzy, którzy przed zakwalifikowaniem 
 

do grupy Sędziów pozostających do dyspozycji Zarządu WS COOZPN, posiadali uprawnienia do 

prowadzenia zawodów Ligi Okręgowej, A-Klasy lub B - Klasy, będą posiadali możliwość 

sędziowania meczów w tej klasie rozgrywkowej, w której znajdowali się bezpośrednio 

przed zakwalifikowaniem ich do grupy Sędziów pozostających do dyspozycji Zarządu 
 

WS COOZPN, po zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych zgodnie z niniejszymi 
 

Zasadami. 
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7) Na sezon rozgrywkowy 2018/2019 ustala się następujące ilości Sędziów dla danych klas: 
 

a. Liga Okręgowa – w zależności od potrzeb WS COOZPN 
 

b. A-Klasa – w zależności od potrzeb WS COOZPN 
 

c. B-Klasa – w zależności od potrzeb WS COOZPN. 
 

8) Każdy Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator WS COOZPN ma obowiązek uczestniczyć 
 

w szkoleniach organizowanych przez Zarząd WS COOZPN. 
 

9) Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator, który nie uczestniczy w szkoleniach organizowanych 

przez Zarząd WS COOZPN i jest to nieobecność nieusprawiedliwiona może zostać nieujęty, 

bądź wstrzymany w obsadzie decyzją Zarządu WS COOZPN. 

 
§ 3. EGZAMINY PRAKTYCZNE 
 

1) Na zawodach Sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym – obserwacjom. 
 

Oceny wystawiane są w skali od 5,0 do 10,0 punktów z możliwością stopniowania, co 0,1pkt. 
 

2) Egzaminy praktyczne przeprowadzają Obserwatorzy – byli Sędziowie / Sędziowie asystenci 

delegowani przez Zarząd WS COOZPN, lub czynni Sędziowie / Sędziowie asystenci 

szczebla centralnego lub Sędziowie / Sędziowie asystenci zakwalifikowani, jako „Sędziowie 

pozostający do dyspozycji Zarządu WS COOZPN”, po uprzednim umieszczeniu ich na liście 

Obserwatorów WS COOZPN na dany sezon rozgrywkowy. 
 

3) Podczas omawiania zawodów przez Obserwatora w szatni sędziowskiej mogą 

przebywać członkowie Zarządu WS COOZPN. 
 

4) Sędzia / Sędzia asystent prowadzący zawody na poziomie Ligi Okręgowej, 

otrzymujący ocenę 7,7 lub niższą z egzaminu praktycznego: 
 

a. Może zostać wstrzymany w obsadzie, jako Sędzia / Sędzia asystent w rozgrywkach na 

co najmniej 2 kolejne terminy rozgrywkowe, po czym zostanie poddany obserwacji 

na najbliższych zawodach obserwowanych przez Obserwatora, co najmniej IV ligi; 
 

b. Sędzia / Sędzia asystent może zostać przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej 
 

lub może zostać przesunięty do grupy ”Sędziowie pozostali” lub „Sędziowie 

pozostający do dyspozycji Zarządu WS COOZPN”; 
 

c. W przypadku, gdy Sędzia / Sędzia asystent otrzyma w/w oceny w ostatnich kolejkach 

danej rundy lub sezonu rozgrywkowego, okres obowiązywania powyższych sankcji 

może być przez Zarząd WS COOZPN przedłużony również na kolejną rundę 
 

lub sezon rozgrywkowy. 
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5) Sędzia / Sędzia asystent prowadzący zawody na poziomie A - klasy, otrzymujący 

ocenę 7,6 lub niższą z egzaminu praktycznego: 
 

a. Może zostać wstrzymany w obsadzie, jako Sędzia / Sędzia asystent w rozgrywkach, na co 

najmniej 2 kolejne terminy rozgrywkowe, po czym zostanie poddany obserwacji na 

najbliższych zawodach obserwowanych przez Obserwatora, co najmniej IV ligi; 

b. Sędzia / Sędzia asystent może zostać przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej 
 

lub może zostać przesunięty do grupy „Sędziowie pozostali” lub „Sędziowie pozostający 

do dyspozycji zarządu”; 
 

c. W przypadku, gdy Sędzia / Sędzia asystent otrzyma w/w oceny w ostatnich kolejkach 

danej rundy lub sezonu rozgrywkowego, okres obowiązywania powyższych sankcji 

może być przez Zarząd WS COOZPN przedłużony również na kolejną rundę 
 

lub sezon rozgrywkowy. 
 
6) Sędzia / Sędzia asystent prowadzący zawody na poziomie B – klasy oraz w 

pozostałych rozgrywkach, (wyłączając § 3 ust. 4 i 5) otrzymujący ocenę 7,5 lub niższą 

z egzaminu praktycznego: 
 

a. Może zostać wstrzymany w obsadzie, jako Sędzia / Sędzia asystent w rozgrywkach, na co 

najmniej 2 kolejne terminy rozgrywkowe, po czym zostanie poddany obserwacji na 

najbliższych zawodach obserwowanych przez Obserwatora, co najmniej IV ligi; 
 

b. Sędzia / Sędzia asystent może zostać przesunięty do grupy ”Sędziowie pozostali” 

lub „Sędziowie pozostający do dyspozycji zarządu”; 
 

c. W przypadku, gdy Sędzia / Sędzia asystent otrzyma w/w oceny w ostatnich kolejkach 

danej rundy lub sezonu rozgrywkowego, okres obowiązywania powyższych sankcji 

może być przez Zarząd WS COOZPN przedłużony również na kolejną rundę 
 

lub sezon rozgrywkowy. 
 
7) W przypadku otrzymania przez Sędziego / Sędziego asystenta oceny: 
 

a. 7,70 lub niższej z egzaminu praktycznego, w rozgrywkach Ligi Okręgowej; 
 

b. 7,60 lub niższej z egzaminu praktycznego, w rozgrywkach A – klasy; 
 

c. 7,50 lub niższej z egzaminu praktycznego, w rozgrywkach B – klasy 

oraz w pozostałych rozgrywkach (wyłączając § 3 ust.7 pkt. a,b); 
 

Zarząd WS COOZPN w terminie 14 dni przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, 
 

na podstawie zapisu filmowego meczu ( jeżeli będzie dostępny ) oraz dokona analizy arkusza 

obserwacji sporządzonego przez Obserwatora. 
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Po wykonaniu tych czynności Zarząd WS COOZPN może 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, 
 

d. Poddać Sędziego / Sędziego asystenta obserwacji przez Obserwatora minimum IV Ligi w 

celu potwierdzenia przydatności do prowadzenia zawodów danej klasy rozgrywkowej, 
 

e. Pozostawić ocenę bez zmian w przypadku nie stwierdzenia 

nieprawidłowości przy jej wystawieniu. 
 
8) W przypadku anulowania oceny na podstawie § 3. ust. 7 pkt. a b c Zasad, 
 

w stosunku do Obserwatora mogą być zastosowane odpowiednie sankcje dyscyplinarne. 
 
9) W przypadku poddania Sędziego / Sędziego asystenta obserwacji przez Obserwatora 

minimum IV Ligi na podstawie § 3. ust. 7 pkt. d Zasad, w stosunku 
 

do Sędziego / Sędziego asystenta mogą być zastosowane odpowiednie sankcje dyscyplinarne. 
 
10) Od ocen wystawionych przez Obserwatorów Sędziom / Sędziom asystentom przysługuje 

odwołanie w formie pisemnej w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty otrzymania 

arkusza obserwacji. 
 

Zarząd WS COOZPN w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania 

pisma rozpatrzy odwołanie i udzieli pisemnej odpowiedzi. 
 
11) W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Zarząd 

WS COOZPN może podjąć decyzję o anulowaniu oceny wystawionej przez Obserwatora. 
 
12) W przypadku anulowania przez Zarząd WS COOZPN oceny wystawionej przez Obserwatora 

na podstawie § 3. ust. 7 pkt. a,b,c, Zasad, obserwacja taka jest zaliczana do liczby obserwacji 
 

Sędziego w danym sezonie rozgrywkowym, o której mowa w § 3. ust. 15 Zasad. 
 
13) Sędziowie / Sędziowie asystenci / Obserwatorzy prezentujący wysoki poziom prowadzenia 

zawodów będą częściej uwzględniani w obsadzie zawodów, natomiast Sędziowie / 

Sędziowie asystenci / Obserwatorzy prezentujący poziom niższy – rzadziej. 
 
14) Decyzje Zarządu WS COOZPN dotyczące liczby prowadzonych przez Sędziego / Sędziego 

asystenta / Obserwatora zawodów w danym sezonie rozgrywkowym nie wymagają 

pisemnego uzasadnienia i nie mogą być przedmiotem odwołania oraz formułowania 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Sędziego / Sędziego asystenta / Obserwatora. 
 
15) Sędzia zostanie uznany za sklasyfikowanego w sezonie rozgrywkowym, jeżeli zostanie 
 

poddany, co najmniej: 
 
a. 5 (maksymalnie 8) egzaminom praktycznym (obserwacjom) w Lidze Okręgowej; 
 
b. 4 (maksymalnie 6) egzaminom praktycznym (obserwacjom) w A-Klasie; 
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c. 3 (maksymalnie 4) egzaminom praktycznym (obserwacjom) w B-Klasie. 
 

16) Wymagania określone w § 3. ust. 15 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 WS COOZPN rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie. 
 

17) Sędzia, który w danym sezonie rozgrywkowym ze swojej winy nie zostanie sklasyfikowany z 

różnych powodów (niespełnieni limitów obserwacji, nie uczestniczy w egzaminach, itp. 
 

- wyłączając sytuację pozytywnej opinii zarządu WS COOZPN), może zostać uznany za 

Sędziego tracącego uprawnienia do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej 
 

i może zostać przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej w pierwszej 

kolejności (przed Sędziami sklasyfikowanymi). 
 

Sędziowie B klasy mogą zostać przesunięci do grupy: „Sędziowie pozostali” 

lub „Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu WS COOZPN”. 
 

18) Sędziemu / Sędziemu asystentowi prowadzącemu zawody klasy niższej może być 

zaliczona ocena z tych zawodów, jeżeli obserwacji dokonał wyznaczony na te zawody 
 

przez Zarząd WS COOZPN Obserwator. 
 

19) Sędziemu / Sędziemu asystentowi prowadzącemu zawody klasy wyższej może być zaliczona 

ocena z tych zawodów, jeżeli obserwacji dokonał wyznaczony na te zawody Obserwator. 
 

20) Sędziowie kandydaci zostaną poddani egzaminowi praktycznemu po przeprowadzeniu 
 

około 30 zawodów lub wcześniej po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd WS COOZPN. 
 
 
§ 4. EGZAMINY TEORETYCZNE I KONDYCYJNE 
 

1) Egzaminy teoretyczne i kondycyjne są organizowane przez Zarząd WS COOZPN, 
 

co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym dla wszystkich Sędziów / Sędziów asystentów 
 

i Obserwatorów. 
 

2) Każdy czynny Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator niezaliczający egzaminów 

na szczeblu centralnym lub mazowieckim jest zobowiązany zaliczyć egzaminy 
 

w wyznaczonym, przez WS COOZPN terminie. 
 

3) Warunkiem dopuszczenia Sędziego / Sędziego asystenta do egzaminu teoretycznego jest: 
 

a. Posiadanie ważnej licencji sędziego, 
 

b. Opłacenie składki KFP i składki KFD na dany sezon rozgrywkowy, w którym organizowane 
 

są dane egzaminy. 
 

4) Warunkiem dopuszczenia Obserwatora do egzaminu teoretycznego jest opłacenie składki KFP 

i składki KFD na dany sezon rozgrywkowy, w którym organizowane są dane egzaminy. 
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5) O terminach i miejscach egzaminów teoretycznych i kondycyjnych Zarząd WS 

COOZPN będzie informował za pośrednictwem strony internetowej www.ws.coozpn.pl, 
 

z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
 

Ustala się ramowe terminy egzaminów na marzec – kwiecień oraz czerwiec – wrzesień 

(nie włączając w to terminów egzaminów poprawkowych). 
 

6) Sędziemu / Sędziemu asystentowi / Obserwatorowi, który w uzasadnionym przypadku 

(usprawiedliwiona nieobecność zgłoszona i zaakceptowana przez Zarząd WS COOZPN 
 

na piśmie przed rozpoczęciem egzaminu) nie poddał się w pierwszym terminie egzaminowi 

teoretycznemu lub kondycyjnemu, a przystąpi do tego egzaminu w drugim terminie, 

drugi termin zostanie potraktowany, jako pierwszy. 
 

7) Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie teoretycznym lub kondycyjnym, lub 

negatywny wynik w/w egzaminów powoduje, iż do czasu zaliczenia egzaminu 

teoretycznego lub kondycyjnego w innym terminie, Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator 

tylko w wyjątkowych okolicznościach może być delegowany na zawody piłkarskie stosownie 

do aktualnych potrzeb Referenta Obsady WS COOZPN. 
 

8) W przypadku przystąpienia przez Sędziego/ Sędziego asystenta / Obserwatora w danej rundzie 

do egzaminów organizowanych przez KS PZPN lub KS MZPN, Zarząd WS COOZPN zaliczy 

Sędziemu / Sędziemu asystentowi / Obserwatorowi wyniki tych egzaminów i uwzględni je 
 

w klasyfikacji Sędziów sporządzanej po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego. 
 

W przypadku niezaliczenia w/w egzaminów Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator 

zalicza egzaminy organizowane przez WS COOZPN w najbliższym możliwym terminie. 
 

Jeśli jednak Sędzia ubiega się o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, zobowiązany jest 

zdawać egzaminy wraz z Sędziami danej klasy rozgrywkowej. 
 

9) Egzaminy teoretyczne i kondycyjne mają charakter konkursowy lub zaliczeniowy. 
 

10) Egzamin teoretyczny będzie przeprowadzany w formie testu składającego się z 30 

pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie 30 minut. Za każdą prawidłową 

odpowiedź przyznawany będzie 1 punkt. Oceny z egzaminu teoretycznego będą ustalane 

w oparciu o poniższą tabelę: 
 

ILOŚĆ PUNKTÓW OCENA ILOŚĆ PUNKTÓW OCENA 
    

30,0 5,00 29,5 4,95 
    

29,0 4,90 28,5 4,85 
    

28,0 4,80 27,5 4,75 
    

27,0 4,70 26,5 4,65 
    

26,0 4,60 25,5 4,55 
    

25,0 4,50 24,5 4,45 
    

24,0 4,40 23,5 NIEZALICZONY 
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11) Egzamin teoretyczny uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania przez 

Sędziego / Sędziego asystenta / Obserwatora, co najmniej 24,0 punktów na 30. 

W przypadku uzyskania przez Sędziego / Sędziego asystenta / Obserwatora ilości 

punktów mniejszej niż 24, egzamin teoretyczny uważany będzie za niezaliczony. 
 

12) W przypadku nie zaliczenia egzaminu teoretycznego, Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator 

może go poprawiać tylko w terminie wyznaczonym przez Zarząd WS COOZPN. 
 

Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego będzie negatywny, Sędzia / Sędzia asystent / 

Obserwator zostanie odsunięty od prowadzenia wszystkich zawodów w charakterze 
 

Sędziego / Sędziego asystenta / Obserwatora do czasu zaliczenia egzaminu 

teoretycznego w kolejnym możliwym terminie (z wyłączeniem $ 4 pkt.7 Zasad). 
 

13) W przypadku braku Sędziów / Sędziów asystentów / Obserwatorów danej klasy 

rozgrywkowej Zarząd WS COOZPN tylko w wyjątkowej sytuacji, może 

delegować Sędziów / Sędziów asystentów / Obserwatorów z niższej klasy 

rozgrywkowej, stosownie do aktualnych potrzeb Referenta Obsady WS COOZPN. 
 

14) Sędziowie / Sędziowie asystenci / w przypadku zaliczenia egzaminu 

teoretycznego w terminie poprawkowym otrzymają ocenę zaliczeniową 4,40. 
 

15) Egzamin kondycyjny dla Sędziów / Sędziów Asystentów WS COOZPN 

przeprowadzany będzie według następujących zasad: 

TEST NR 1: 
 

1. Sześć biegów sprinterskich przeprowadzanych na następujących zasadach: 

 
a. 6 biegów x 40 metrów – każdy w odstępach 1,5 minutowych – maksymalny dopuszczalny 

czas: 
 

• 6,2 sekundy dla każdego z sześciu biegów w przypadku Sędziów Ligi Okręgowej 
• 6,4 sekundy dla każdego z sześciu biegów w przypadku Sędziów A – klasy, B - klasy i 

Mazowieckiej Ligi Juniorów oraz Sędziowie, którzy w danym roku kalendarzowym 
ukończyli kurs kandydatów na Sędziów;   

• 6,8 sekundy dla każdego z sześciu biegów w przypadku Sędziów pozostałych 

klas rozgrywkowych (wyłączając § 4 ust.15 pkt.1a kropka 1 i 2, Zasad); 
 

• 6,4 sekundy dla każdego z sześciu biegów w przypadku Sędziów asystentów ubiegających 

się o ujmowanie w obsadzie w rozgrywkach Ligi Okręgowej i lig wyższych; 
 

• 6,8 sekundy dla każdego z sześciu biegów w przypadku Sędzin / Sędzin asystentek oraz 

Sędziów asystentów ubiegających się o ujmowanie w obsadzie w rozgrywkach A – klasy, 

B – klasy oraz pozostałych klas rozgrywkowych (wyłączając &4 ust.15 pkt.1a kropka 4, 

Zasad). 

• 7,0 sekundy dla każdego z sześciu biegów w przypadku Sędziów asystentów (powyżej 

55 lat) ubiegających się o ujmowanie w obsadzie w rozgrywkach, B – klasy oraz 

rozgrywek drużyn młodzieżowych na szczeblu okręgu. 
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b. Jeżeli Sędzia / Sędzia asystent upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę, 

(1 próba = 1 x 40 metrów); 
 

c. Jeżeli Sędzia / Sędzia asystent nie zalicza jednego z sześciu biegów sprinterskich, to 

dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeżeli dwa biegi sprinterskie 

są niezaliczone, to Sędzia / Sędzia asystent nie zalicza tego testu. 
 
16) Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 bądź testu nr 3 jest zaliczenie testu nr 1, 
 
17) Test numer 2 sprawdza kondycje Sędziego / Sędziego asystenta podczas 

naprzemiennej aktywności biegu z chodem – TEST INTERWAŁOWY. 
 
18) Test numer 2 przeprowadzany jest na następujących zasadach: 
 

1) Na pierwszy sygnał prowadzącego test: 
 

a. Sędziowie Ligi Okręgowej muszą z miejsca startu pokonać 75 metrów czasie 15 sekund, 

po czym mają 22 sekundy na pokonanie 25 metrów idąc; na kolejny sygnał gwizdka 

muszą ponownie pokonać 75 metrów czasie 15 sekund, 
 

po czym ponownie mają 22 sekundy na pokonanie 25 metrów idąc; 
 

b. Sędziowie A - klasy, B - klasy, Mazowieckiej Ligi Juniorów / Sędziowie asystenci 

ubiegający się o ujmowanie w obsadzie w rozgrywkach Ligi Okręgowej i lig wyższych, 

oraz Sędziowie, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli kurs kandydatów 

na Sędziów, muszą z miejsca startu pokonać 75 metrów czasie 17 sekund, 
 

po czym mają 24 sekundy na pokonanie 25 metrów idąc; na kolejny sygnał gwizdka 

muszą ponownie pokonać 75 metrów w czasie 17 sekund, 
 

po czym ponownie mają 24 sekundy na pokonanie 25 metrów idąc; 
 

c. Sędziowie pozostałych klas rozgrywkowych (wyłączając § 4 ust. 18 pkt. a,b Zasad) muszą 

z miejsca startu pokonać 75 metrów czasie 17 sekund, po czym mają 24 sekundy na 

pokonanie 25 metrów idąc; na kolejny sygnał gwizdka, muszą ponownie pokonać 75 

metrów w czasie 17 sekund, po czym ponownie mają 24 sekundy na pokonanie 

25 metrów idąc; 
 

d. Sędziny / Sędziny asystentki / Sędziowie asystenci ubiegający się o ujmowanie 
 

w obsadzie na A - klasę, B - klasę i pozostałe rozgrywki (wyłączając & 4 ust. 18 pkt. b 

Zasad), muszą z miejsca startu pokonać 75 metrów czasie 17 sekund, po czym mają 24 

sekundy na pokonanie 25 metrów idąc; na kolejny sygnał gwizdka, muszą ponownie 

pokonać 75 metrów w czasie 17 sekund, po czym ponownie mają 24 sekundy 

na pokonanie 25 metrów idąc; 
 

e. Każdy Sędzia / Sędzia asystent musi przybyć przed sygnałem gwizdka 
 

do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 2 pachołki (1,5 metra przed i 1,5 metra 
 

za oznaczeniem dystansu 75 metrów).; Jeżeli Sędzia / Sędzia asystent wyraźnie nie 

postawi jednej stopy w „strefie chodzenia” lub za wcześnie wystartuje ze „strefy 

chodzenia” to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. 
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Za pierwszym razem Sędzia / Sędzia asystent otrzymuje napomnienie, za drugim zostanie 
 

wykluczony z testu interwałowego; 
 

f. Sędziowie / Sędziowie asystenci nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym 

gwizdkiem - sygnałem; 
 

g. Na jedno okrążenie składają się 4 odcinki biegu po 75 metrów+4 odcinki chodu po 25 

metrów (w przypadku testu na bieżni) w przypadku testu na boisku bądź odcinku 

prostego na bieżni 
 

h. Dla wszystkich Sędziów / Sędziów asystentów, Sędzin  ilość pełnych okrążeń do zaliczenia 

testu interwałowego wynosi 10;( dla Sędziów, którzy w danym roku kalendarzowym 

ukończyli kurs kandydatów-12 okrążeń) 

i. W przypadku testu na boisku bądź  na odcinku prostym na bieżni ilość odcinków       ( 1 

odcinek = 75 m biegu i 25 m chodu) do zaliczenia testu wynosi 40;( dla Sędziów, którzy 

w danym roku kalendarzowym ukończyli kurs kandydatów -48 odcinków) 

j. Test kondycyjny nr 2 może odbywać się na bieżni, boisku naturalnym bądź sztucznym 

k. Sędziowie spełniający wszystkie wymogi formalne dotyczące awansu do Ligii 

Okręgowej zobligowani są do zaliczenia testu kondycyjnego w limitach Ligii 

Okręgowej 
  
•     10 pełnych okrążeń lub 40 odcinków – ocena 5,00; 
•  w przypadku Sędziów do awansu i dla Sędziów, którzy w danym roku kalendarzowym 

ukończyli kurs kandydatów 12 pełnych okrążeń lub 48 odcinków – ocena 5,00 
 

    18b)Test numer 3 (dotyczy 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: 
 
-Sędziowie muszą pokonać dystans 2100 metrów w czasie 12 minut 

 
  

l. W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test kondycyjny 

uważany będzie za niezaliczony. 
 

m. Sędzia / Sędzia asystent przystępujący do egzaminu kondycyjnego musi posiadać ważne i 

aktualne badania lekarskie oraz nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków, żadnych 

środków uważanych za dopingujące lub odurzające. 
 

Przed egzaminem Sędziowie / Sędziowie asystenci zobowiązani są do wypełnienia 
 

deklaracji czystości. 
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n. W przypadku, gdy udokumentowane będzie stwierdzenie w organizmie Sędziego / 

Sędziego asystenta / Obserwatora alkoholu, narkotyków, środków uważanych 
 

za dopingujące lub odurzające Zarząd WS COOZPN będzie wnioskował 
 

o niedopuszczenie do egzaminów i dożywotnie skreślenie takiego Sędziego / Sędziego 

asystenta / Obserwatora z listy członków organizacji sędziowskiej. 
 

o. Sędzia / Sędzia asystent, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, 

potwierdzonej przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może 

egzamin powtórzyć po zgłoszeniu gotowości do przystąpienia do testu sprawnościowego w 

terminie wyznaczonym przez Zarząd WS COOZPN. 
 

W tym przypadku wyniki uzyskane z powtórzonego sprawdzianu kondycyjnego będą 

zaliczone zgodnie z niniejszymi Zasadami, – jako zdane w pierwszym terminie. 
 
19) W przypadku nie zaliczenia egzaminu kondycyjnego Sędzia / Sędzia asystent zostanie 

wstrzymany w obsadzie we wszystkich klasach rozgrywkowych do czasu zaliczenia egzaminu 

kondycyjnego w innym terminie ( z wyłączeniem & 4 ust. 7, Zasad ). 

20) Sędziowie / Sędziowie asystenci w przypadku zaliczenia egzaminu 

kondycyjnego w terminie poprawkowym otrzymają ocenę zaliczeniową 4,40. 
 

21) Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator przystępujący do egzaminu w drugim terminie, a 

który w pierwszym terminie egzaminu uzyskał wynik negatywny, wnosi przed 

przystąpieniem do egzaminu poprawkowego opłatę w wysokości 30 złotych. Powyższą 

opłatę należy uiścić u referenta finansów najpóźniej w dniu egzaminu poprawkowego, ale 

przed przystąpieniem do danego egzaminu. Dowód wpłaty należy okazać komisji 

egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego. Opłaty dotyczą 

zarówno egzaminu teoretycznego jak i kondycyjnego. 
 

22) Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator przystępujący do egzaminu w drugim terminie, a 

który w pierwszym terminie egzaminu, był nieobecny, a jego nieobecność była 

nieusprawiedliwiona, wnosi przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego opłatę w 

wysokości 50 złotych. Powyższą opłatę należy uiścić u referenta finansów najpóźniej w 

dniu egzaminu poprawkowego, ale przed przystąpieniem do danego egzaminu. 
 

Dowód wpłaty należy okazać komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu 

poprawkowego. Opłaty dotyczą zarówno egzaminu teoretycznego jak i kondycyjnego. 
 

23) Sędzia / Sędzia asystent, który jednocześnie nie zaliczył egzaminu teoretycznego 

i kondycyjnego w ustalonych terminach egzaminów, może stracić uprawnienia 
 

do prowadzenia swojej klasy rozgrywkowej do końca sezonu. 
 

O dalszej przynależności Sędziego zadecyduje Zarząd WS COOZPN. 
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24) Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator, który został ukarany prawomocną karą 

dyscyplinarną lub zawieszony w prawach i obowiązkach, nie może uczestniczyć w 

egzaminach organizowanych przez WS COOZPN do czasu wygaśnięcia kary. 
 
 
§ 5. SPOSÓB OCENY 
 

1) Końcowy ranking Sędziów Ligi Okręgowej, A-Klasy i B-Klasy ustala Zarząd WS 

COOZPN po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, przez uszeregowanie Sędziów w 

kolejności końcowych ocen Sędziów od najwyższej do najniższej. 
 

2) Końcową ocenę Sędziego, o której mowa w § 5. ust. 1 Zasad, stanowi suma 

niżej wymienionych składowych: 
 

a. Średnia ocena z obserwacji pomnożona przez współczynnik 3; 
 

b. Suma średniej arytmetycznej ocen z egzaminów teoretycznych oraz średniej 

arytmetycznej ocen z egzaminów kondycyjnych podzielona przez współczynnik 2; 
 

c. Średnie arytmetyczne ocen wylicza się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 
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§ 6. AWANSE 
 

1) O awansie Sędziego z danej klasy rozgrywkowej decyduje końcowy ranking Sędziów danej 

klasy rozgrywkowej, ustalany decyzją Zarządu WS COOZPN, zgodnie z § 5 ust.2 Zasad, 

oraz merytoryczna treść arkuszy obserwacji z poszczególnych zawodów prowadzonych 

przez Sędziów danej klasy rozgrywkowej. 
 

Ostateczna decyzja odnośnie awansów należy do Zarządu WS COOZPN. 
 

2) Po sezonie z Ligi Okręgowej do IV-tej ligi może awansować minimum 1 Sędzia, 
 

który na liście klasyfikacyjnej zajmie najwyższe miejsce, spełnia warunki niniejszych Zasad 
 

i ma ukończone nie więcej niż 31 lat. 
 

3) Zarząd WS COOZPN po rundzie jesiennej wytypuje grupę Sędziów posiadających 

uprawnienia do prowadzenia zawodów w Lidze Okręgowej, którzy wiosną wezmą udział 

w kursie szkoleniowym organizowanym przez KS MZPN dla sędziów IV Ligi, 
 

gdzie zostaną poddani egzaminom teoretycznym i kondycyjnym. 
 

4) Po sezonie z A-Klasy do Ligi Okręgowej może awansować minimum 1 Sędzia, który na 

liście klasyfikacyjnej zajmie najwyższe miejsca, spełnia warunki niniejszych Zasad i ma 

ukończone nie więcej niż 30 lat. 
 

5) Po sezonie z B-Klasy do A-Klasy może awansować minimum 1 Sędzia, który na liście 

klasyfikacyjnej zajmie najwyższe miejsca i spełnia warunki niniejszych Zasad. 
 

6) W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Sędziego takiej samej końcowej oceny, 
 

o miejscu decyduje Zarząd WS COOZPN, biorąc pod uwagę: 
 

a. Wyższą średnią ocen z egzaminów praktycznych (obserwacji); 
 

b. Średnią ocen z egzaminów kondycyjnych; 
 

c. Średnią ocen z egzaminów teoretycznych; 
 

d. Wiek (młodzi, perspektywiczni); 
 

e. Aktywność (podejmujący dodatkowe działania, które wpływają na pozytywny wizerunek 

organizacji); 
 

f. Program mentorski; 
 

7) W trakcie danego sezonu możliwe jest awansowanie Sędziego do wyższej klasy 

rozgrywkowej. Warunkiem powyższego jest uzyskanie przez Sędziego z egzaminów 

teoretycznych i kondycyjnych niezbędnych minimów awansowych, jak również 

przeprowadzenie przez Sędziego minimum trzech zawodów obserwowanych 

w danej klasie rozgrywkowej, w której rozpoczął dany sezon rozgrywkowy. 
 

Dwa z egzaminów praktycznych powinny być przeprowadzone przez 

Obserwatora będącego członkiem Zarządu WS COOZPN. 
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8) Sędzia, który w trakcie danego sezonu rozgrywkowego został ukarany prawomocną karą 

dyscyplinarną od jednego miesiąca wzwyż, nie może uzyskać awansu do klasy wyższej. 
 
9) Sędzia, który w trakcie danego sezonu rozgrywkowego urlopował się na okres dłuższy 

niż trzy miesiące (pomimo zgody Zarządu WS COOZPN), a okres ten obejmuje termin 

egzaminów teoretycznych i kondycyjnych, nie musi być brany pod uwagę przy awansach. 
 
10) Zarząd WS COOZPN może w trakcie sezonu podjąć decyzję o przyznaniu Sędziemu 

uprawnień do prowadzenia B-Klasy. Decyzja taka może jednak nastąpić tylko po spełnieniu 

następujących kryteriów: 
 
a. Sędzia uzyskał wynik pozytywny z egzaminu praktycznego na zawodach juniorów; 
 
b. Przeprowadził około 30 meczów, jako Sędzia / Sędzia asystent lub wcześniej po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Zarząd WS COOZPN; 
 
c. Posiada uprawnienia Sędziego rzeczywistego. 
 

 

§ 7.SPADKI 
 
1) O spadku Sędziego z danej klasy rozgrywkowej decyduje końcowy ranking Sędziów danej klasy 

rozgrywkowej, ustalany decyzją Zarządu WS COOZPN, zgodnie z § 5. ust. 2 Zasad, oraz 

merytoryczna treść arkuszy obserwacji z poszczególnych zawodów prowadzonych przez Sędziów 

danej klasy rozgrywkowej. Ostateczna decyzja o spadku Sędziego należy do Zarządu 

WS COOZPN. 
 
2) Po sezonie z Ligi Okręgowej do A - klasy spada tylu Sędziów, aby po uwzględnieniu 

przesuniętych Sędziów z IV ligi oraz po awansie Sędziów z A - klasy do Ligi 

Okręgowej była odpowiednia liczba Sędziów. 
 
3) Po sezonie z A - klasy do B - klasy spada tylu Sędziów, aby po uwzględnieniu 

przesuniętych Sędziów z Ligi Okręgowej oraz po awansie Sędziów z B - klasy była 

odpowiednia liczba Sędziów. 
 
4) 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. 
 

Wyjątek stanowi pozytywna decyzja Zarządu WS COOZPN; 
 
5) W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Sędziego takiej samej końcowej 

oceny, o miejscu decyduje Zarząd WS COOZPN, biorąc pod uwagę: 
 
a. Wyższą średnią ocen z egzaminów praktycznych (obserwacji); 
 
b. Średnią ocen z egzaminów kondycyjnych; 
 
c. Średnią ocen z egzaminów teoretycznych; 
 
d. Wiek ( młodzi, perspektywiczni); 
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e. Aktywność ( podejmujący dodatkowe działania, które wpływają na pozytywny 

wizerunek organizacji); 
 

f. Program mentorski. 
 

6) Sędziemu przysługuje pisemne odwołanie się od decyzji Zarządu WS COOZPN w terminie 

nieprzekraczającym 7 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu WS COOZPN. 
 

7) Zarząd WS COOZPN w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania 

odwołania na piśmie rozpatrzy odwołanie i udzieli pisemnej odpowiedzi. 

 
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1) Zarząd WS COOZPN może udzielić urlopu Sędziemu / Sędziemu asystentowi / 

Obserwatorowi na jego pisemny wniosek. Jeżeli długość urlopu zawiera w sobie nieobecność 

na dwóch egzaminach (jesiennych i wiosennych), Sędzia ten może nie być sklasyfikowany w 

danym sezonie rozgrywkowym. 
 

Sędzia, który po zakończeniu urlopu nie zaliczy jesiennych egzaminów teoretycznych i 

kondycyjnych, może zostać przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej. 
 

Sędziowie B klasy mogą zostać przesunięci do grupy: „Pozostali sędziowie” 

lub „Sędziowie pozostający do dyspozycji zarządu”. 
 

Powyższe nie dotyczy urlopów zdrowotnych potwierdzonych pisemnie przez 

lekarza i pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd WS COOZPN. 
 

2) Zarząd WS COOZPN może udzielić Sędziemu / Sędziemu asystentowi / Obserwatorowi 

urlopu, jeśli został on zgłoszony na minimum 14 dni przed przewidzianym terminem 

urlopu. W przypadku nie zachowania powyższego terminu Zarząd WS COOZPN może 

zastosować wobec Sędziego / Sędziego asystenta / Obserwatora sankcje dyscyplinarne. 
 

Powyższe nie dotyczy sytuacji losowych. Każdorazowo Zarząd WS COOZPN podejmuje 

decyzje w sprawach udzielenia urlopu. 
 

3) Zarząd WS COOZPN może awansować do wyższej klasy rozgrywkowej Sędziów, 

którzy ze względu na karierę piłkarską nie spełniają niektórych kryteriów awansu, 
 

lecz posiadają bardzo wysokie umiejętności arbitrażu. Zarząd WS COOZPN, po 

wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku, może podjąć decyzję o awansowaniu danego 

Sędziego poza warunkami niniejszych Zasad. 
 

4) Zarząd WS COOZPN może wycofać Sędziego / Sędziego asystenta / Obserwatora z 

danej klasy rozgrywkowej, pomimo spełniania przez niego warunków niniejszych Zasad 
 

do prowadzenia zawodów w tej klasie, gdy stwierdzi, że Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator nie 

rokuje na przyszłość, biorąc pod uwagę w szczególności słabe wyniki egzaminów praktycznych – 

obserwacji, wiek, miejsca w klasyfikacjach końcowych zajmowane 

na przestrzeni dwóch ostatnich sezonów rozgrywkowych. 
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5) Sędziowie / Sędziowie asystenci / Obserwatorzy, którzy przenoszą się do WS 

COOZPN z innych Wydziałów Sędziowskich i mają już nadane klasy rozgrywkowe, po 

spełnieniu wszystkich wymogów regulaminowych w WS COOZPN mogą otrzymać tę 

sama klasę rozgrywkową. 
 
6) Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator może być przesunięty do niższej klasy decyzją 

Zarządu WS COOZPN w czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego, jeżeli: 

a. Prowadzi zawody na niskim poziomie; 
 
b. Naruszy normy etyczno – moralne; 
 
c. Nie wykazuje odpowiedniego zdyscyplinowania; 
 
d. Nie uczestniczy aktywnie w pracy szkoleniowej WS COOZPN; 
 
e. Nie przestrzega Regulaminów i Postanowień PZPN, MZPN, COOZPN lub Zarządu WS 
 

COOZPN. 
 
7) Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu Sędziego / Sędziego asystenta / Obserwatora 

z przedstawicielami klubów w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu jakiegokolwiek 

środka komunikacji do czasu przybycia Sędziego / Sędziego asystenta / Obserwatora na 

obiekt, na którym będą przeprowadzane zawody. 
 

Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne odsunięcie Sędziego / Sędziego 

asystenta / Obserwatora od prowadzenia zawodów na okres nie krótszy niż 1 miesiąc. 

Sędzia automatycznie traci prawo awansu w danym sezonie rozgrywkowym. 
 
8) Wprowadza się dla Sędziów / Sędziów asystentów / Obserwatorów bezwzględny zakaz 

samowolnych zmian w obsadzie Sędziowskiej. Wszelkie niedyspozycje muszą być 

zgłaszane bezpośrednio do referenta obsady. 
 

W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator, 
 

którego to dotyczy, może nie być uwzględniany w obsadzie sędziowskiej na okres nie krótszy 

niż 4 terminy rozgrywkowe. Ostateczną decyzję co do długości okresu, przez który dany 

Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator, nie będzie uwzględniany w obsadzie sędziowskiej, 

podejmie Zarząd WS COOZPN. Sędzia może stracić prawo awansu w danym sezonie 

rozgrywkowym. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się do wszystkich Sędziów / 

Sędziów asystentów / Obserwatorów, dla których macierzystym wydziałem sędziowskim 
 

jest WS COOZPN, bez względu na klasę rozgrywkową do prowadzenia, której Sędzia / Sędzia 

asystent / Obserwator posiada aktualnie uprawnienia. 
 
9) Wprowadza się dla Sędziów / Sędziów asystentów / Obserwatorów bezwzględny zakaz 

samowolnego wyznaczania się do prowadzenia zawodów sparingowych lub turniejów 

drużyn zrzeszonych w PZPN w trakcie trwania całego roku kalendarzowego bez zgody 

Przewodniczącego WS COOZPN lub Referenta obsady WS COOZPN. 
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W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Sędzia / Sędzia asystent / Obserwator, 
 

którego to dotyczy, może nie być uwzględniany w obsadzie sędziowskiej na okres nie krótszy 

niż 4 terminy rozgrywkowe w trakcie trwania rundy jesiennej lub wiosennej w danym 

sezonie rozgrywkowym. 
 

Ostateczną decyzję, co do długości okresu, przez który dany Sędzia / Sędzia asystent / 
 

Obserwator, nie będzie uwzględniany w obsadzie sędziowskiej, podejmie Zarząd 
 

WS COOZPN. 
 

Postanowienia niniejszego punktu stosuje się do wszystkich Sędziów / Sędziów asystentów 

/ Obserwatorów, dla których macierzystym wydziałem sędziowskim jest WS COOZPN, 
 

bez względu na klasę rozgrywkową, do prowadzenia, której Sędzia / Sędzia asystent / 
 

Obserwator, aktualnie posiada uprawnienia. 
 

10) W przypadku merytorycznych zmian w niniejszych zasadach awansu i spadku, zostaną one 

każdorazowo wprowadzone za pośrednictwem aneksów, na stronie internetowej: 

www.ws.coozpn.pl oraz w terminie nieprzekraczającym 14 dni zmiany zostaną naniesione 

w zasadach awansów i spadków WS COOZPN na sezon 2018/2019. 
 

11) Do interpretacji niniejszych Zasad upoważniony jest wyłącznie Zarząd WS COOZPN. 
 

12) W sprawach spornych wynikających z interpretacji powyższych zasad, ostateczną 

decyzję podejmuje Zarząd WS COOZPN. 
 

13) Tracą moc dotychczasowe „Zasady awansu i spadku” na sezon 2017/2018. 
 

14) Niniejsze Zasady w powyższym brzmieniu zostały przyjęte i zatwierdzone przez 

Zarząd WS COOZPN na posiedzeniu w dniu 23.07.2018  roku z mocą 

obowiązującą w sezonie rozgrywkowym 2018/2019. 

 
 
 
 
 
 

Referent d/s szkolenia Przewodniczący 

WS COOZPN WS COOZPN 

Maciej Mostek Dariusz Kownacki 
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