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Czerwiec 2017 



§ 1 

 

             Postanowienia ogólne 

 

1. Każdy sędzia II, III, IV ligi zobowiązany jest do podania listy swoich 

asystentów do osób odpowiedzialnych za PGA. 

2. Liczba sędziów asystentów  sędziego głównego IV ligi to 2, sędziego III ligi 

to 2. 

3. Sędzia Szczebla Centralnego sędziujący na poziomie III lub IV ligi 

zobowiązany jest do korzystania z asystentów należących do PGA. 

4. Kandydat na sędziego asystenta Grupy Podkarpackiej musi spełniać 

następujące wymagania: 

a. posiadać minimum średnie wykształcenie lub kontynuować naukę, 

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, 

e. osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach, 

f. nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu 

sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej, 

g. musi być sędzią rzeczywistym, 

h. wiek sędziego, asystenta ustala się do 48 lat (zaleca się podawanie jak 

najmłodszych sędziów), 

i. z dwójki asystentów delegowanych na mecz jeden musi być poniżej 30 

roku życia, 

j. sędzia asystent może maksymalnie sędziować klasę okręgową jako 

główny, 

k. sędzia główny może korzystać wyłącznie z asystentów należących do 

PGA, 

5. Lista asystentów będzie przesłana do każdego sędziego głównego przed 

rozpoczęciem sezonu (uzupełniana i korygowana w trakcie sezonu). 

 

§ 2 

 

Egzaminy 

 

1. Egzamin teoretyczny. 

a. egzaminy teoretyczne mają charakter zaliczeniowy, 

b. egzaminy odbywają się 2 razy w sezonie – sesja jesienna i wiosenna  

c. minimum zaliczeniowe dla testu teoretycznego wynosi 80%, 

d. nie poddanie się egzaminowi teoretycznemu bez pisemnego 

usprawiedliwienia spowoduje skreślenie z listy asystentów, 



e. sędzia, który nie uczestniczył w egzaminie teoretycznym z powodu 

przypadku losowego (usprawiedliwiona nieobecność) przystąpi do 

egzaminu podczas posiedzenia Zarządu Kolegium Sędziów 

Podkarpackiego ZPN w wyznaczonym przez Komisję Szkoleniową 

terminie, 

f. nie zaliczenie testu teoretycznego spowoduje odsunięcie w obsadzie do 

czasu zaliczenia egzaminu, na zawodach II,  III, IV ligi oraz 

Podkarpackiej Ligi Juniorów. 

2. Egzamin kondycyjny 

a. sędzia asystent ma obowiązek zaliczyć egzaminy kondycyjne, 

b. nie poddanie się egzaminowi kondycyjnemu bez pisemnego 

usprawiedliwienia spowoduje skreślenie z listy asystentów, 

c. sędzia, który nie uczestniczył w egzaminie kondycyjnym z powodu 

przypadku losowego (usprawiedliwiona nieobecność) przystąpi do 

egzaminu w wyznaczonym przez Komisję Szkoleniową terminie, 

 

3. Egzaminy praktyczne – obserwacje 

a.  do średniej ocen zalicza się wszystkie obserwacje asystenta na zawodach 

II , III i IV  ligi,( jeżeli takowe wystąpiły), 

b.  uzyskanie przez asystenta oceny poniżej 7,4 podczas  egzaminu  

praktycznego powoduje wstrzymanie na 2 kolejki w obsadzie na zawody. 

4. Praca pisemna  

a. każdy Asystent zobowiązany jest do napisania pracy zgodnie z 

wytycznymi komisji szkoleniowej i wg zadanych tematów. Praca ma 

charakter zaliczeniowy, 

b. nie nadesłanie pracy w wyznaczonym terminie  powoduje  wstrzymanie w 

obsadzie II, III, IV ligi oraz Podkarpackiej Ligi Juniorów( I, II Liga) do 

końca sezonu, 

c. nie zaliczenie pracy powoduje  wstrzymanie w obsadzie na miesiąc na 

zawody II, III, IV ligi oraz Podkarpackiej Ligi Juniorów, 

d. Prace mają być przesłane drogą elektroniczną (e-mail) do wyznaczonych 

koordynatorów PGA. 

 

§ 3 

 

Zasady ustalania listy asystentów ( rankingowa) 

 

1. Lista asystentów (rankingowa )  ustalana jest po zakończeniu rundy jesiennej 

(informacyjnie) i na zakończenie sezonu jako lista końcowa. Lista końcowa 

przekazywana jest przez osoby odpowiedzialne za PGA  do akceptacji przez 

Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN. 

2. Końcowe listy rankingowe po sezonie zostają przekazane do Zarządów  

     Kolegium Sędziów  poszczególnych Okręgów i Podokręgów oraz 



     odpowiednich sędziów głównych. Na ich podstawie podejmują one decyzję  

     o ewentualnych zmianach personalnych na liście. Listy mają być przekazane      

    do osób odpowiedzialnych za PGA  na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 

    rozgrywek. 

3. Do ustalenia ogólnej oceny końcowej asystenta przyjmuje się sumę: 

a.  średniej z testów teoretycznych 

b. średniej z testów kondycyjnych 

c. ewentualną ujemną ocenę za niezliczoną pracę pisemną, 

d.  w przypadku uzyskania tej samej oceny końcowej o  miejscu w rankingu 

decydują w kolejności: 

   1)  wyższa średnia z egzaminu teoretycznego, 

   2)  wyższa średnia z egzaminu kondycyjnego,  

   3)  ocena potencjału sędziego tj. : 

• wiek sędziego; 

• postępy w stosunku do poprzednich sezonów;  

• osobowość, charyzma, kultura osobista, wykształcenie, znajomość  

      języków obcych;  

• zaangażowanie i dyspozycyjność sędziego zarówno w trakcie sezonu jak  

          i w okresie przygotowawczym (zawody kontrolne i inna działalność na  

     rzecz KS Podkarpackiego ZPN i Okręgów i Podokręgów);  

• obecność na szkoleniach; 

 

§ 4 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Aby zostać sklasyfikowanym, sędzia asystent musi: 

a.  spełnić wszystkie wymogi powyższego Regulaminu, 

b.  zaliczyć  dwa egzaminy  teoretyczne, 

c.  zaliczyć  dwa egzaminy  kondycyjne, 

d.  przesłać w ustalonym terminie i zaliczyć  pracę  pisemną, 

2. W przypadku, gdy KS Podkarpackiego ZPN będzie miało możliwość 

zgłoszenia kandydata do listy asystentów Szczebla Centralnego to nastąpi to 

według poniższych zasad: 

a.  Jeżeli sędzia główny (  II ligi lub awansujący do II ligi ) będzie miał 

możliwość zgłoszenia kandydatury sędziego asystenta na listę Szczebla 

Centralnego – to powinien to być asystent najwyżej sklasyfikowany z 

danego Okręgu lub Podokręgu sędziego głównego, 

b.  W przypadku braku awansu sędziego do II ligi, a możliwości zgłoszenia 

asystenta na Szczebel Centralny o udziale w egzaminie dla kandydatów na 

asystentówSzczebla Centralnego decyduje Zarząd KS Podkarpackiego ZPN, 



3. Uzupełnienie ( dodanie ) sędziego do listy asystentów następuje na wniosek  

sędziego głównego awansującego do IV lub III ligi, decyzją Zarządu 

Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN, 

4. Spadek sędziego z IV lub III ligi nie powoduje skreślenia sędziów 

asystentów z listy. 

5. Decyzje dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu podejmuje Zarząd 

Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN. 

 

§ 5 
 

1.  Traci moc Regulamin Asystentów Podkarpackiego ZPN obowiązujący  

     w  sezonie 2016/2017 r. 

2.   Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Komisję ds. Nagłych 

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Uchwałą nr 44/V/2017 w dniu 1 sierpnia 

2017 r. obowiązuje na sezon 2017/2018. 
       
         Prezes 
          Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 
        /-/Mieczysław Golba 

 


