Regulamin współzawodnictwa sędziów w Kadrze KS Żywiec na
sezon 2018/2019 oraz
1. Informacje ogólne
Zarząd KS Żywiec powołał, na rundę jesienną sezonu 2018/2019, Kadrę KS Żywiec
w następującym składzie:
• Kadrę A KS Żywiec (sędziowie główni klasy okręgowej): Szymon Duda, Paweł Ficek,
Michał Maciejny, Wojciech Sajbor.
• Kadrę B KS Żywiec (Do rywalizacji kadry przystępują sędziowie którzy do 01.08.2018
zgłoszą chęć rywalizacji do Sebastian Szczotka). Sędziowie poniżej 30 roku życia, którzy nie
przystąpią do rywalizacji w Kadrze pozbawiają się szans awansu na klasę okręgową i
możliwości sędziowania klasy A jako sędzia główny.
Punktacja współzawodnictwa w rundzie jesiennej (spotkania w miesiącach: wrzesień,
październik oraz listopad) prowadzona będzie w następujących dyscyplinach,
z przyporządkowanymi do nich wskaźnikami przeliczeniowymi:
• sprawdziany teoretyczne (średnia z testów teoretycznych)

×1,

• sprawdziany kondycyjne (średnia z test interwałowych)

×1,

• dyscyplina

×1,

• sprawdziany praktyczne (średnia z obserwacji)

x2.

O ostatecznej lokacie uzyskanej przez członka Kadry, decydować będzie suma punktów
uzyskanych we wszystkich dyscyplinach. Wyniki współzawodnictwa będą liczone z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania. Sędziowie rywalizują ze sobą w dwóch
odrębnych grupach. Sędziowie Kadry A prowadzący zawody jako sędziowie główni klasę
okręgową rywalizują w rundzie jesiennej o możliwość rywalizacji o Kadrę IV ligi (z
zastrzeżeniem spełnienia warunków awansu pkt 6.6).
Sędzia, który wygrał rywalizację po rundzie jesiennej i będzie rywalizował o IV ligę w
rundzie wiosennej nie uczestniczy w rywalizacji Kadry Podokręgu. Najniżej sklasyfikowany
sędzia Kadry A prowadzący zawody klasy okręgowej w następnym sezonie zostanie przesunięty
do klasy A i zarazem Kadry B.
Sędziowie Kadry B rywalizują o wytypowanie do egzaminów na klasę okręgową.
Trzy kadry jesienne na podstawie egzaminów kondycyjnych i teoretycznych wyłonią 6 osób z
Kadry B, które na będą poddane obserwacji przez obserwatorów KS Żywiec dwa razy w rundzie
wiosennej. -Z tych sześciu sędziów zostanie wyłoniona 4 która pojedzie na egzamin na klasę
okręgową.
Nieobecność - poza usprawiedliwieniem L4 i sytuacją losową - na egzaminie pozbawia sędziego
rywalizacji inne usprawiedliwienia jak praca, wyjazd nie będą brane pod uwagę. Nie ma
możliwości poprawki egzaminu. Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie
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teoretycznym i praktycznym jest przedstawienie L4 (lub zaświadczenia lekarskiego). W
przypadkach losowych (np.: urodzenie dziecka, pogrzeb itp.) decyzję o ewentualnym
usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje Zarząd KS Żywiec po przedstawieniu pisemnego
wniosku. Sędzia nieobecny na egzaminie z ww powodu musi zaliczyć egzamin w terminie
podanym przez Zarząd KS Żywiec.
W przypadku dalszych szkoleń ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej sędziowie Kadry A i Kadry
B są zobowiązani do uczestnictwa w nich.
Sędziowie powyżej 30 roku życia mogą (za zgodą prowadzącego Kadrę) uczestniczyć w
szkoleniu na zasadzie wolnych słuchaczy.

2. Sprawdziany teoretyczne
2.1
Wszystkie egzaminy teoretyczne podczas spotkań Kadry KS Żywiec mają charakter
konkursowy (załącznik nr 1). Minimum zaliczeniowe w egzaminie teoretycznym to 80%
prawidłowych odpowiedzi dla Kadry A i 70% dla Kadry B. Sędziowie Kadry B. którzy chociaż
raz nie napiszą egzaminu na 21 pkt (70%) nie mają prawa rywalizacji na nominację na egzamin do
lig okręgowej. Brak zaliczenia egzaminu na wymagane minimum lub nieobecność na egzaminie
(nieusprawiedliwiona) powoduje wstrzymanie w obsadzie, jako sędziego głównego zawodów
seniorów dla Kadry A w lidze okręgowej, zawodów seniorów i juniorów dla Kadry B do momentu
jego zaliczenia w terminie wskazanym przez Zarząd KS Żywiec.
2.2
Poziom zaliczenia w egzaminie poprawkowym wynosi odpowiednio 80% dla Kadry
A i 70% dla Kadry B, przy czym niezależnie od ilości punktów zaliczających za ten egzamin
sędzia otrzyma ocenę odpowiadającą poziomowi odpowiednio 80% i 70%. Jednorazowe
niezaliczenie przez sędziego Kadry A w pierwszym terminie egzaminów nie powoduje skreślenia
z rywalizacji o awans do IV ligi. Dwukrotne niezaliczenie egzaminu w pierwszym terminie na
80% powoduje odpadnięcie z rywalizacji o IV ligę.
2.3
Sędziowie Kadry A i B po zakończonym egzaminie teoretycznym otrzymują do
wglądu swoją pracę poczym zwracają ją Komisji Szkoleniowej.
2.4
Sędziowie Kadry A i B nie mogą odwoływać się od pytań na egzaminie
teoretycznym mogą natomiast zwrócić się do Komisji Szkoleniowej K.S. Żywiec o
przeanalizowanie danego pytania, która może jeżeli uzna to za stosowne zmienić odpowiedź i
dokonać korekty. (max. czas 7 dni).
2.5
Raz na rundę zostanie przeprowadzony w wyznaczonym terminie egzamin z
tzw. mijanek. Wyniki egzaminu z mijanek nie są brane pod uwagę w rywalizacji w kadrze,
ale będą miały znaczenie przy obsadzie.

3. Sprawdziany kondycyjne
3.1
Członek Kadry musi poddać się obowiązkowo 2 razy egzaminom sprawności
fizycznej na rundę (test 75m/25m). W rundzie jesiennej w terminach: wrzesień 2018 oraz
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październik 2018 – limity biegu identyczne, jak w Kadrze IV ligi. W rundzie wiosennej w
terminach: kwiecień 2019, maj 2019.
3.2
Sędziowie, aby zaliczyć test kondycyjny muszą przebiec 10 pełnych okrążeń
(bieżnia 400 metrowa) – na ocenę maksymalną należy przebiec 12 pełnych okrążeń
(załącznik nr 1 i 2). Przebiegnięcie w egzaminie kondycyjnym dystansu poniżej 10 okrążeń, bądź
nie poddanie się egzaminowi skutkować będzie wstrzymaniem członka Kadry, jako sędziego
głównego na zawodach seniorów w V lidze dla Kadry A, seniorów i juniorów dla Kadry B. Brak
zaliczenia egzaminu poprawkowego, w terminie do 1 miesiąca w innym Podokręgu, powodować
będzie utratę statusu członka Kadry.
3.3
Sędzia Kadry A chcąc rywalizować o Kadrę IV ligi musi każdorazowo przebiec 12
pełnych okrążeń na bieżni 400 -metrowej.

4. Dyscyplina
4.1
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach Kadry, szkoleniu z KS Śląskiego ZPN
bądź zebraniu plenarnym powoduje odjęcie 0,1 punktu od oceny końcowej (klasyfikacja
ostateczna sezonu 2018/2019). Nieusprawiedliwiona nieobecność na Kadrze, bądź zebraniu
plenarnym powoduje skreślenie z Kadry.
4.2.
Otrzymanie kary dyscyplinarnej z Wydziału Dyscypliny Śląskiego ZPN, Wydziału
Dyscypliny BOZPN lub jednego z Podokręgu (Żywiec, Bielsko-Biała, Skoczów, Tychy) wiąże się z
odjęciem 0,2 punktu (w przypadku upomnienia lub kary finansowej), 0,5 punktu (w przypadku
nagany lub wycofania z obsady na okres do 4 tygodni) od oceny końcowej sezonu 2018/2019
Kara dyscyplinarna w postaci wycofania z obsady powyżej 4 tygodni (1 miesiąca) skutkuje
skreśleniem sędziego z Kadry A lub B.

5. Sprawdziany Praktyczne – Obserwacje
5.1. Sędziowie kadry A na zawodach klasy okręgowej poddawani są egzaminom praktycznym
– obserwacjom, oceniani będą wg oceny od 5 do 10 z gradacją co 0,1 punktu. Od
wystawionych ocen nie przysługuje odwołanie.
5.2.
Sędziowie Kadry B będą oceniani w skali 1-5.
5.3. Członkom Kadry A do rywalizacji zalicza się sprawdziany praktyczne na klasie
okręgowej. Członkom Kadry B zalicza się wszystkie sprawdziany praktyczne na
szczeblu A i B klasy. Sędzia Kadry by móc ubiegać się o awans do IV ligi, musi poddać
się minimum 3 obserwacjom.
5.4. Uzyskanie przez sędziego Kadry A dwukrotnie w sezonie oceny 7,7 lub niższej od tej
noty, spowoduje automatyczne skreślenie z Kadry A.

6. Postanowienia końcowe
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6.1 Po rundzie wiosennej Zarząd KS Żywiec wytypuje grupę sześciu sędziów walczących o wyjazd
na egzaminy na klasę okręgową (4 miejsca na egzaminie) zgodnie z kolejnością w Kadrze B. Po
rundzie jesiennej wytypowany zostanie także sędzia z Kadry A, który w rundzie wiosennej
2018/2019 będzie rywalizował na szczeblu Śląskiego ZPN o awans do Kadry IV ligi –
adekwatnie do podjętych przez Zarząd KS Śląskiego ZPN decyzji w tym zakresie.
6.2 Zarząd KS Żywiec może w uzasadnionych przypadkach w czasie trwania sezonu podjąć decyzję
o skreśleniu sędziego z Kadry, ze względu na niski poziom prowadzenia zawodów. Sędzia
skreślony z listy członków Kadry KS może uczestniczyć w jej spotkaniach jako „wolny słuchacz”
wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu KS Żywiec.
6.3 Regulamin obowiązuje od początku sezonu rozgrywkowego 2018/2019 do odwołania.
6.4 Zarząd KS Żywiec zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz
spraw dotyczących Kadry KS Żywiec nieobjętych tym Regulaminem.
6.5 W przypadku gdy żaden sędzia z Kadry A nie spełni wymogów odnośnie zaliczenia egzaminów
teoretycznych na 80% lub egzaminu kondycyjnego (przebiegnięcie 12 okrążeń) decyzje odnośnie
wytypowania sędziego do rywalizacji w Kadrze IV ligi podejmie zarząd KS Żywiec na podstawie
rywalizacji wśród sędziów.
6.6 W przypadku gdy z Kadry B po rundzie jesiennej liczba sędziów spełniająca wymogi odnośnie
zaliczenia egzaminów teoretycznych na 70% lub egzaminu kondycyjnego (przebiegnięcie
poniżej 10 okrążeń) będzie mniejsza niż od zakładanej sześciu, decyzje odnośnie wytypowania
sędziego/sędziów do rywalizacji o klasę okręgową podejmie zarząd KS Żywiec na podstawie
rywalizacji wśród sędziów. Zarząd zastrzega sobie możliwość zarówno zmniejszenia liczby
sześciu sędziów rywalizujących o klasę okręgową jak i uzupełnienia tej liczby z sędziów, którzy
nie spełnili wymogów.
6.7 Zarówno w rywalizacji w Kadrze A jak i w kadrze B wyniki egzaminów z rundy jesiennej są
brane pod uwagę w końcowej rywalizacji (z pominięciem sędziego rywalizującego w Kadrze
ŚZPN o IV ligę).
6.8 W przypadku kontuzji/choroby lub innego przypadku losowego uniemożliwiającego rywalizację
w Kadrze decyzje odnośnie danego sędziego podejmie Zarząd KS Żywiec.
6.9 W szczególnie uzasadnionych przypadkach (drastyczne naruszenie dyscypliny i etyki
sędziowskiej) Zarząd KS Żywiec może podjąć decyzję o wytypowaniu innego sędziego do
rywalizacji o Kadrę IV ligi niż zwycięzca Kadry.
6.10 W przypadku rezygnacji z rywalizacji w Kadrze decyzje odnośnie prowadzenia zawodów
jak i prowadzenia zawodów na danym szczeblu podejmuje Zarząd KS Żywiec. Rezygnacja z
rywalizacji w Kadrze oznacza brak możliwości awansu.
6.11 O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie a mających związek z osobami,
których ten regulamin dotyczy (wszelkie nieprawidłowości i naruszenia np. pod względem
sportowym i etycznym) Zarząd Kolegium Sędziów w Żywcu ma prawo odpowiednio ukarać
danego sędziego łącznie z usunięciem z Kadry A i B.

4

Załącznik nr 1
Tabela przeliczeniowa sprawdzianów teoretyczno – kondycyjnych

Sprawdziany teoretyczne
Punkty
30,0
29,5
29,0
28,5

Sprawdziany kondycyjne
Okrążenia
12 okrążeń
11 okrążeń
10 okrążeń
9 okrążeń i mniej

Ocena
5,00
4,93
4,85
4,77

Ocena
5,00
4,75
4,50
Egzamin
niezaliczony

28,0
4,70
27,5
4,63
27,0
4,57
26,5
4,50
26,0
4,40
25,5
4,30
25,0
4,20
24,5
4,10
24,0
4,00
Dla Kadry A wynik poniżej 24 pkt jest egzaminem niezaliczonym
23,5
3,9
23
3,8
22,5
3,7
22
3,6
21,5
3,5
21
3,4
Załącznik nr 2
Plan pracy Kadry KS Żywiec
Wrzesień 2018 r.:
• 13.09.2018 egzamin teoretyczny i egzamin kondycyjny (miejsce do ustalenia).
Październik 2018 r.:
• 18.10.2018 egzamin teoretyczny i egzamin kondycyjny (miejsce do ustalenia).
Listopad 2018 r.:
• Egzamin teoretyczny termin do uzgodnienia.
Zima 2019 r.:
• W przypadku zorganizowania jednodniowego szkolenia w zimie egzamin teoretyczny będzie
wliczony do końcowej rywalizacji(rundy wiosennej).
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