Uchwała Nr ……/2021
Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 11.08.2021 roku
w sprawie Zasad awansu i spadku asystentów mazowieckich
Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2021/2022.
Na podstawie Statutu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co
następuje:
Uchwala się Zasady awansu i spadku asystentów mazowieckich Kolegium
Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz powoływania kandydatów na
asystentów szczebla centralnego w następującym brzmieniu:
Zasady awansu i spadku sędziów KS MZPN
oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego
ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne
1. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek MZPN mogą być
wyznaczeni jedynie sędziowie spełniający wymogi niniejszych „Zasad awansu
i spadku sędziów Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej”, zwanych
dalej Zasadami.
2. Ilekroć mowa w niniejszych Zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to
rozumieć cykl rozgrywkowy jesień – wiosna.
3. Sędzia asystent KS MZPN musi spełniać następujące wymagania:
a) posiadać minimum średnie wykształcenie,
b) odznaczać się odpowiednią sprawnością fizyczną,
c) działać aktywnie w macierzystej i wojewódzkiej organizacji sędziowskiej –
szczególnie w zakresie szkolenia,
d) uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych i korespondencyjnych,
e) opłacać należne składki FSKP i KFD w terminie i w wysokości określonej
Regulaminem,
f) spełnić wymagania i uzyskać licencję sędziowską na dany sezon rozgrywkowy,
g) odznaczać się nienaganną postawą etyczną,
h) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów.
4. Sędzia asystent KS MZPN nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym
żadnego klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej w tej klasie
rozgrywkowej, do prowadzenia której jest uprawniony.
5. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów KS MZPN nadawane są na dany
sezon rozgrywkowy.

6. Zarząd KS MZPN ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego asystenta mazowieckiego
w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, który:
a) nie spełnia wymogów ujętych w niniejszych zasadach,
b) naruszy lub istnieje wobec sędziego uzasadnione podejrzenie naruszenia norm
etyczno-moralnych 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),
c) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN i MZPN,
d) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie,
e) nie opłaca należnych składek FSKP i KFD w terminie i w wysokości określonej
Regulaminem,
f) spełnić wymagania i uzyskać licencję sędziowską na dany sezon rozgrywkowy,
g) w każdym innym uzasadnionym przypadku.
7. Awans i spadek sędziów asystentów KS MZPN następuje po zakończeniu sezonu
rozgrywkowego z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 6.

ROZDZIAŁ II. Postanowienia dotyczące liczby sędziów w IV lidze
1. Od sezonu 2021/2022 liczba sędziów asystentów z KS MZPN zgłoszonych będzie
adekwatna do uzgodnień z organem prowadzącym rozgrywki III ligi w danym
sezonie.
Od sezonu 2021/2022 liczba sędziów z KS MZPN zgłoszonych do rozgrywek nie
będzie większa niż 26 sędziów.

ROZDZIAŁ III. Obserwacje
1. Na zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych, których obsady dokonuje
Zarząd KS MZPN, sędziowie mogą być poddawani obserwacjom. Celem
prowadzenia obserwacji są względy szkoleniowe i selekcyjne.
2. Zarząd KS MZPN może zdecydować o przeprowadzeniu obserwacji telewizyjnych
na zawodach prowadzonych przez sędziów asystentów KS MZPN na szczeblu
III i IV ligi. Celem prowadzenia obserwacji telewizyjnych są względy szkoleniowe
i selekcyjne.
3. Oceniana przez obserwatorów i obserwatorów telewizyjnych forma sędziego i jego
potencjał umiejętności sędziowskich będą stanowiły ważną przesłankę do
podejmowanych decyzji obsadowych.
4. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej
uwzględniani w obsadzie zawodów. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie

prowadzonych przez sędziego zawodów, nie mogą być przedmiotem odwołania i nie
podlegają wyjaśnieniom ze strony Zarządu KS MZPN.
5. Wnioski z obserwacji i obserwacji telewizyjnych będą też ważnym czynnikiem przy
podejmowaniu przez Zarząd KS MZPN decyzji dotyczących awansów i spadków.
6. Sędziowie asystenci będą poddawani obserwacji w następującej liczbie:
- nie mniejszej niż 4 w ramach jednej rundy, w przypadku nominowania na
odpowiednią liczbę zawodów w rundzie;

ROZDZIAŁ IV. Egzaminy teoretyczne i sprawnościowe
1. W każdym sezonie rozgrywkowym KS MZPN organizuje kursy i egzaminy:
a) letnie kursy dla sędziów asystentów,
b) zimowe kursy dla sędziów,
c) warsztaty i konferencje szkoleniowo-unifikacyjne.
2. Na każdym kursie przeprowadzany jest egzamin teoretyczny i sprawnościowy.
3. Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą:
a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi,
b) dla testu sprawnościowego – wg zasad FIFA dla sędziów asystentów. Normy
zaliczeniowe (limity czasowe) określa Zarząd KS MZPN i ogłasza komunikatem
na co najmniej 14 dni przed terminem testu.
4. KS MZPN w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza podczas trudnych warunków
atmosferycznych, może zmienić zakres egzaminu sprawnościowego.
5. W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych
sprawnościowy nie jest zaliczony.
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6. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) Zarząd KS MZPN ma prawo
zwolnić sędziego od uczestnictwa w egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędziego od
złożenia egzaminów przed Komisją w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez
Zarząd KS MZPN.
7. Jeżeli sędzia przed daną rundą rozgrywkową uczestniczył w oficjalnym kursie KS
PZPN, wynik testu sprawnościowego i teoretycznego zostanie mu zaliczony, jeśli
zakres i forma tego testu były zbieżne z zakresem egzaminu.
8. Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się nowy
termin. Sędzia taki może być uwzględniany w obsadzie.
9. Sędzia, który nie zaliczy testu pisemnego lub sprawnościowego może zostać
poddany egzaminowi poprawkowemu, który zalicza w wyznaczonym terminie przez

Zarząd KS MZPN. Do czasu zaliczenia egzaminu poprawkowego sędzia nie jest
uwzględniany w obsadzie zawodów. Brak zaliczenia testu teoretycznego lub
sprawnościowego w terminie poprawkowym skutkuje utratą uprawnień sędziego
asystenta mazowieckiego i zostanie przesunięty do macierzystego KS.
10. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w wyznaczonym
terminie egzaminu utraci uprawnienia sędziego asystenta mazowieckiego i zostanie
przesunięty do macierzystego KS.
11. Sędzia, który w trakcie testu sprawnościowego dozna kontuzji, potwierdzonej przez
lekarza, zostanie dopuszczony do kolejnego testu po zgłoszeniu gotowości
w terminie określonym przez Zarząd KS MZPN.
ROZDZIAŁ V. Listy klasyfikacyjne, awanse i spadki
1. Po zakończeniu każdej rundy dla danego sezonu rozgrywkowego Zarząd KS MZPN
ustala listę klasyfikacyjną sędziów asystentów mazowieckich, biorąc pod uwagę
oceny z obserwacji stadionowych i telewizyjnych oraz opinię Zarządu KS MZPN.
2. Listy klasyfikacyjne są materiałem pomocniczym do ustalania przez Zarząd KS
MZPN liczby sędziów awansujących i spadających na każdy sezon rozgrywkowy.
3. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego Zarząd KS MZPN podejmuje decyzję o
składzie personalnym na następny sezon biorąc pod uwagę następujące czynniki:
a) liczbę sędziów tracących uprawnienia do prowadzenia meczów na danym
poziomie po sezonie ze względu na niezadowalający poziom sędziowania
lub brak perspektyw rozwoju ich sędziowskich umiejętności,
b) liczbę rezygnacji, długoterminowych urlopów lub kontuzji i innych ubytków
kadrowych w danej lidze;
4. W terminie wskazanym przez KS PZPN Zarząd KS MZPN wytypuje spośród sędziów
asystentów mazowieckich kandydata/tów na szczebel centralny.
5. Po zakończeniu danej rundy rozgrywkowej w celu uzupełnienia listy sędziów
asystentów na rundę następną do założonej przez Zarząd KS MZPN liczby sędziów
zostaną wytypowani z poszczególnych KS kandydaci na sędziów asystentów
mazowieckich.
6. Kandydaci na sędziów asystentów przed każdym sezonem zostaną poddani
egzaminowi zaliczeniowemu.
7. Minimum zaliczeniowe wynosi:
a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi,
b) dla testu sprawnościowego wg zasad testu sprawnościowego opisanego
w Rozdziale IV.
8. Zarząd KS MZPN przedstawia listę sędziów asystentów proponowaną na każdy
sezon rozgrywkowy przed jego rozpoczęciem.

ROZDZIAŁ VI. Postanowienia końcowe
1. Zarząd KS MZPN może nakładać na sędziów dodatkowe zadania szkoleniowe, jak
np. przesyłanie samooceny po prowadzonych przez nich meczach, udział
w szkoleniu korespondencyjnym lub dodatkowej działalności szkoleniowej.
Niewykonywanie obowiązków w wyznaczonych terminach będzie powodować
wstrzymanie sędziego w obsadzie zawodów i będzie brane pod uwagę przy
awansach i spadkach.
2. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd KS
MZPN.
3. Decyzje w sprawie awansów i spadków mają charakter nominacji i nie podlegają
odwołaniu oraz zaskarżeniu.
4. Listy sędziów asystentów nominowanych przez KS MZPN do prowadzenia
zawodów w III, IV, V lidze są ogłoszone przed rozpoczęciem sezonu
rozgrywkowego.
5. W przypadkach szczególnych, m.in. zawieszenie rozgrywek Zarząd KS MZPN
może podjąć decyzję o zmianie zapisów powyższych Zasad.
6. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd KS MZPN.

