
ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW 
ORAZ REGULAMINU 

KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
DELEGATURA W RADOMIU 

W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2021/2022 
 

I. UWAGI OGÓLNE 
 

1. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek prowadzonych przez MZPN del. 
Radom mogą być wyznaczeni sędziowie spełniający niniejsze „Zasady awansu i spadku” oraz: 

a) sędziowie i sędzie szczebla centralnego oraz IV ligi  
b) posiadają minimum wykształcenie średnie 
c) sędziowie uzupełniający średnie wykształcenie 
d) odznaczają się nienaganną postawą etyczno-moralną 
e) osiągają pozytywne oceny na zawodach 
f) uczestniczą aktywnie w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych  
g) nie mogą być trenerem w klasach seniorskich nie dotyczy (aktualnie wykonujących zawód 

trenera), zawodnikiem, pracownikiem ani działaczem klubu sportowego posiadającego 
sekcję piłki nożnej – w tym przypadku decyduje Zarząd Komisji Sędziowskiej.  

2. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów KS MZPN w RADOMIU nadawane są na 
jeden sezon rozgrywkowy i są równoznaczne z nadaniem licencji. 

 

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIEKU I ILOŚCI SĘDZIÓW 
1. W sezonie 2021/22 ustala się następujący podział sędziów ze względu na klasę: 

-  „O” TOP  (przewidziani do awansu) 
-  „O” Amator (pozostający do dyspozycji) 
-  „A” TOP  (przewidziani do awansu) 
-  „A” Amator (pozostający do dyspozycji) 
-  „B” TOP  (przewidziani do awansu) 
-  „K” (kandydaci kurs 2022) 
-  „S” (dyspozycja) 
- asystenci okręgowi 
- „P” (pozostali sędziowie) 
- „D” (pozostający w dyspozycji do 45 roku życia)  
- „Ż”(z uprawnieniami do prowadzenia rozgrywek dzieci E i F) 
 

2. Na sezon rozgrywkowy 2021/2022 ustala się następujące ilości sędziów dla danych klas : 

 klasa „O” do 20 sędziów 

 klasa„A” -  do 20 sędziów 
 klasa „B” i „P” - według potrzeb 

3. W sezonie 2021/2022 sędziowie kl. „O”, „A”  podzieleni są na dwie grupy: 
 
I gr. o nazwie TOP sędziowie przewidziani do awansu i II gr. sędziowie pozostający do 

dyspozycji referenta obsady       
 
 
 
 
 
 



 

III. EGZAMINY PRAKTYCZNE 
 

1. Na zawodach sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym- obserwacjom. Oceny 
wystawiane są w skali od 6 do 8,5 punktów z możliwością stopniowania co 0, 1 pkt. 

2. Jeżeli sędzia uzyska z egzaminu praktycznego ocenę 6,9 lub niższą to nie będzie brany pod 
uwagę przy obsadzie przez najbliższe 2 kolejki, po czym zostanie poddany obserwacji na 
najbliższych wyznaczonych mu zawodach. Jeżeli wynikiem tej obserwacji będzie ocena 
niższa niż 7,0 to sędzia zostaje przesunięty do klasy niższej bez możliwości powrotu do 
klasy wyższej w następnym sezonie rozgrywkowym. 
Jeżeli dotyczyć będzie to sędziego klasy „B”, traci on uprawnienia do prowadzenia tej klasy 
na dany sezon. 

       3.   Obserwacji mogą dokonywać obserwatorzy, członkowie zarządu lub w wyjątkowych        
przypadkach doświadczeni sędziowie wyznaczeni przez zarząd KS MZPN W RADOMIU.  

 

 
IV.  EGZAMINY KONDYCYJNE I TEORETYCZNE 
   

1. Dla sędziów ustala się sprawdzian kondycyjny złożony z dwóch testów. Warunkiem 
zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z Testu 1 i Testu 2 (nie 
dotyczy sędziów klasy S). 

 
Test 1 SPRINT: 
 
 
6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych – maksymalny dopuszczalny czas 6,2 sekundy dla 
każdego z 6 szybkich biegów. 
 
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów)     
 
Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to ma tylko jedną dodatkową po szóstym starcie. Jeśli 
dwa sprinty są niezliczone, sędzia nie zalicza testu. 
 
Zaliczenie testu nr 1 jest warunkiem przystąpienia do testu nr 2. 
 
 

Test 2 INTERWAŁ: 
 
Sprawdzający naprzemian biegu z chodem. 
 
Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 75 metrów w czasie 15 
sekund z miejsca startu. Po czym mają oni 20 sekund na pokonanie 25 metrów idąc krokami. 
Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 75 metrów w czasie 15 sekund, po 
czym następuje przejście 25 metrów w czasie 20 sekund, po czym powtarzamy w/w starty jeszcze 
dwukrotnie. To składa się na 1 okrążenie. 
 
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają  
pachołki (1,5 metra przed oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi 
jednej stopy w „strefie chodzenia”, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za 
pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony. 



Egzamin może odbyć się na prostym odcinku bieżni z odległościami i czasami przedstawionymi 
powyżej.  
Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem. 
 
Do zaliczenia testu minimalna ilość okrążeń wynosi 12 lub 48 powtórzeń interwałowych dla 
sędziów grup TOP „O” , „A” oraz sędziów klasy „B”. Dla pozostałych sędziów w tym sędziów 
kandydatów (kurs 2021) minimalna ilość okrążeń wynosi 10 lub 40 powtórzeń. 
 
Dla wszystkich ustala się następujące limity czasowe: 

- 75 m. w czasie 15 sekund 
- 25 m w czasie 20 sekund 

 
Dla kobiet: 

- 75 m. w czasie 17 sekund 
- 25 m. w czasie 24 sekund 

Na zaliczenie dla kobiet 10 pełnych okrążeń lub 40 powtórzeń 
Sędziowie asystenci na zaliczenie 10 okrążeń w czasie takim jak sędziowie. 

 
 

2. Dla sędziów grupy „Ż” ustala się egzamin kondycyjny złożony z testu YO-YO. Warunkiem 
zaliczenia tego testu jest przebiegnięcie testu YO-YO na speed level 14 (1 powtórzenia). 

 

Test Yo-Yo to 20 metrowy bieg wahadłowy z progresywnie narastającym tempem wyznaczanym 
przez sygnały dźwiękowe. Test jest podzielony na dwa etapy. Każdy etap składa się z dwóch 20-
metrowych biegów, po których następuje dziesięciosekundowa przerwa na regenerację podczas 
10-metrowego marszu. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, sędzia biegnie  20 metrów, dotyka 
linii końcowej strefy biegu zewnętrzną stopą i biegnie 20 m w przeciwnym kierunku bez 
zatrzymywania się. Później następuje 10s na regenerację. Tempo należy utrzymywać według 
wskazówek sygnału dźwiękowego. Czas na pokonanie każdego następnego odcinka skraca się, 
dlatego należy biec coraz szybciej i utrzymywać tempo zgodnie z sygnałami dźwiękowymi. 
Warunkiem zaliczenia testu pozytywnie jest osiągniecie poziomu 14 i ukończenia 1 powtórzenia.  
 

ETAP POZIOM 
PRĘDKOŚCI 

PRĘDKOŚĆ 
KM/H 

POWTÓRZENIE 
(2x20m) 

DYSTANS M. 

1 5 10.0 1 40 
2 9 11.5 1 80 
3 11 13.0 2 160 
4 12 13.5 3 280 
5 13 14.0 4 440 
6 14 14.5 1 560 

 
 
 
 

Dla sędziów w dyspozycji Zarządu – kl. „S” i obserwatorzy chcący sędziować grupy 
młodzieżowe 

 
Test I : 4x40 metrów w odstępach min. – max. czas 7.0 s. 
Test II:  bieg interwałowy - 75 m. w czasie 17 sekund 

- 25 m. w czasie 24 sekund 
Kryteria: 6 pełnych okrążeń na zaliczenie lub 24 powtórzenia. 



lub  
Test Coopera 12 minut ciągłego biegu i minimalny dystans 2200m 

 
Sędziowie klasy „S” chcący sędziować mecze w klasie „O” muszą biegać bieg interwałowy. 
 
 

Dla sędziów w dyspozycji Zarządu – kl. „D”  
 
Test I : 6x40 metrów w odstępach min. – max. czas 7.0 s. 
Test II:  bieg interwałowy - 75 m. w czasie 17 sekund 

- 25 m. w czasie 24 sekund 
Kryteria: 8 pełnych okrążeń na zaliczenie lub 32 powtórzenia. 

 

 
 

KRYTERIA EGZAMINU TEORETYCZNEGO 
 

1. Egzamin teoretyczny składa się z  testu 30 pytań na które należy udzielić odpowiedzi w 
ciągu 30 min. Dla sędziów klasy „Ż” ustala się test składający się z 30 pytań z Przepisów Gry i 
i  Regulaminu Rozgrywek. 

2. Egzamin uważa się za zaliczony jeżeli sędzia: 
kl. „O”  -   24 pkt. 
kl. „A”  -   23 pkt. 
kl. „B”  -   22 pkt. 
pozostali – 21pkt. 
sędzia kandydat po kursie – 18 pkt. 
kl. „Ż” – 18 pkt. 
kl. „D”- 23 pkt. 
Asystenci okręgowi  i sędziowie klasy „S” sędziujący klasę „O”– 24 pkt. Pozostali sędziowie 
klasy „S” - 23 pkt. 

3. Komisja Szkoleniowa może zobowiązać sędziów do udziału w szkoleniach 
korespondencyjnych, które będą brane pod uwagę podczas układania list klasyfikacyjnych. 

 
V.  LISTY SĘDZIÓW 
 

1. Listy SĘDZIÓW wszystkich klas ustala się po zakończeniu sezonu rozgrywkowego. 
2. Po zakończeniu jesiennej rundy rozgrywkowej oraz sezonu rozgrywkowego Zarząd KS 

MZPN w RADOMIU ustala listę klasyfikacyjną sędziów biorąc pod uwagę m.in.: 

 średnia ocena uzyskana z obserwacji, 

 opinia członków Zarządu, 

 rankingi sporządzone przez obserwatorów, 
 rankingi Komisji Szkoleniowej KS MZPN del. Radom 

 zaangażowanie w podnoszenie własnego warsztatu sędziowskiego oraz 
wywiązywanie się ze swoich obowiązków 

3. W przypadku pozostałych sędziów dodatkowym kryterium będzie uśredniony wynik 
egzaminów teoretycznych i kondycyjnych. 

 

 
 
 



 
 
VI. AWANSE 
 
1. Po zakończeniu rundy jesiennej sezonu rozgrywkowego Komisja Sędziowska wytypuje 

z pośród sędziów klasy „O” kandydatów na sędziów IV ligi. 
2. Kandydaci na sędziów IV ligi, którzy nie zaliczą powyższego egzaminu nie będą brani 

pod uwagę przy awansie do IV ligi. 
3. O ostatecznej liczbie sędziów awansujących decyduje Zarząd KS MZPN. 
4. Po sezonie z klasy „A” do klasy „O” awansuje minimum 1 sędzia, który na liście 

klasyfikacyjnej zajmie najwyższe miejsce i spełni warunki n/n Zasad awansu i spadku. 
5. Po rundzie jesiennej z klasy „B” do klasy „A” decyzją zarządu można awansować na 

wniosek Komisji Szkoleniowej sędziów, którzy wyróżniają się  swoją postawą i 
umiejętnościami oraz którzy zajmują czołowe miejsca i spełniają warunki „Zasad 
awansu i spadku”. Po sezonie z klasy „B” do klasy „A” awansuje minimum 1 sędzia, który 
na liście klasyfikacyjnej zajmie najwyższe miejsce i spełni warunki n/n Zasad awansu 
i spadku. 

6. Po rundzie jesiennej/wiosennej z klasy „A” do klasy „O” decyzją zarządu można 
awansować na wniosek Komisji Szkoleniowej sędziów, którzy wyróżniają się  swoją 
postawą i umiejętnościami oraz którzy zajmują czołowe miejsca i spełniają warunki 
„Zasad awansu i spadku”. 

7. Po rundzie jesiennej/wiosennej z kl. „P” lub kl. „K” do kl. „B” decyzją zarządu można 
awansować na wniosek Komisji Szkoleniowej sędziów, którzy wyróżniają się  swoją 
postawą i umiejętnościami oraz którzy zajmują czołowe miejsca i spełniają warunki 
„Zasad awansu i spadku”. 

8. Po rundzie jesiennej z kl. „Ż” do kl. „P” decyzją zarządu po uprzednim przejściu kursu 
doszkalającego i zaliczeniu pełnych egzaminów dla sędziów można awansować na 
wniosek Komisji Szkoleniowej sędziów, którzy wyróżniają się  swoją postawą i 
umiejętnościami oraz spełniają warunki „Zasad awansu i spadku”. 

 
VII .SPADKI 
 
1. Po sezonie z klasy „O” do klasy „A” spada na podstawie listy  sędziów, którzy po sezonie 

rozgrywkowym 2021/2022 spadną z IV ligi do kl. „O”. 
 Jeżeli z IV ligi do kl. „O” spadnie sędzia do grupy Amator, to dodatkowo z tej 

grupy do kl. „A” spada następny sędzia o ile uzna to za stosowne Zarząd KS 
uwzględniając dyspozycję sędziego na podstawie minionego sezonu. 

 Jeżeli z kl. „O” do kl. „A” spadnie sędzia do gr. Amator to dodatkowo z tej gr. do 
kl. „B” spadnie następny sędzia o ile uzna to za stosowne Zarząd KS 
uwzględniając dyspozycję sędziego na podstawie minionego sezonu. 

2. Po sezonie z klasy „A” do klasy „B” spada minimum 1 sędzia  zajmujący ostatnie miejsca 
na liście klasyfikacyjnej + tylu sędziów ilu opuści kl. „O” w wyniku spadku z IV ligi o ile 
uzna to za stosowne Zarząd KS uwzględniając dyspozycję sędziego na podstawie 
minionego sezonu. Dla sędziów grupy Amator „O” i „A” wprowadza się dodatkowe 
kryteria mające wpływ na spadki tych sędziów: 
- dwukrotne nie zaliczenie egzaminu pisemnego lub kondycyjnego w I terminie (jesień, 
wiosna), 
- większa niż 50% nieobecność na zebraniach szkoleniowych(lub zdalnych) w trakcie 
rundy jesiennej lub wiosennej (każda runda liczona jest oddzielnie) 

3. Sędzia, który kończy limit wiekowy, a nie zajmie miejsca spadkowego, opuszcza daną 
klasę i pozostaje do dyspozycji Zarządu. 



VIII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotyczy to sędziów, byłych zawodników grających 

od kl. „O” wzwyż lub sędziów reprezentujących bardzo wysoki poziom prowadzenia 
zawodów Zarząd KS Radom może podjąć decyzję o awansie poza warunkami n/n 
zasad. 

2. Sędzia niespełniający oczekiwań Zarządu KS Radom zajmujący miejsce gwarantujące 
utrzymanie się w IV lidze może być zastąpiony perspektywicznym sędzią z kl. „O”. 
Decyzja ta należy do Zarządu KS Radom w porozumieniu z zarządem KS MZPN. 

3.  Od oceny wystawionej przez obserwatora nie przysługuje odwołanie. 
4. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej 

uwzględniani w obsadzie, natomiast prezentujący słabszy poziom lub, którzy nie 
wywiązują się ze swoich obowiązków – rzadziej. 

5. W trakcie sezonu do obowiązków sędziów będzie należało nagrywanie kamerą 
wybranych meczy wskazanych przez Komisję Szkoleniową, dokonanie samooceny na 
podstawie materiału video i przesłanie klipów do Komisji Szkoleniowej          KS Radom 
w ciągu 5 dni od zakończenia meczu. Nie przestrzeganie niniejszego zapisu będzie 
powodowało wyciągnięcie konsekwencji w postaci nieuwzględniania w obsadzie. 

6. Udział w egzaminach teoretycznych i kondycyjnych jest obowiązkiem każdego 
sędziego KS Radom. 

7. W sezonie rozgrywkowym sędziowie poddani będą 2 egzaminom teoretycznym 
i 2 egzaminom kondycyjnym o charakterze konkursowym oraz dodatkowymi 
egzaminami o charakterze treningowym. 

8. Jeżeli sędzia  nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub kondycyjnego w I terminie, może 
go zaliczyć tylko raz w II terminie poprawkowym wyznaczonym przez Komisję 
Szkoleniową.  

9. W przypadku sędziów kandydatów kurs 2021 i 2022 ustala się warunkowe 
dopuszczenie do zawodów w przypadku 2 krotnego nie zaliczenia testu kondycyjnego, 
ale każdorazowo musi być to potwierdzone zgodą Zarządu KS Radom. 

10. Sędzia, który w uzasadnionym przypadku (usprawiedliwiona nieobecność zgłoszona na 
piśmie wcześniej przed egzaminami) nie poddał się w I terminie egzaminowi, a 
przystąpi do egzaminu w II terminie, to II termin przy naliczaniu oceny potraktowany 
zostanie jako I.W przypadku niezaliczenia tego egzaminu w „II terminie” sędzia nie ma 
już możliwości jego poprawy – test niezaliczony. 

11. Opłata za uczestnictwo w egzaminie poprawkowym wynosi 40zł - płatna przed 
egzaminem do osoby wyznaczonej przez Zarząd KS Radom. 

12. Nieusprawiedliwiona absencja na egzaminach poprawkowych powoduje utratę 
uprawnień do prowadzenia zawodów w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej do końca 
rundy rozgrywkowej. 

13. Sędzia który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji potwierdzonej 
przez lekarza, uniemożliwiającej mu jego zaliczenie, może powtórzyć go w terminie 
ustalonym przez Zarząd. W tym przypadku wynik z powtórzonego sprawdzianu będzie 
zaliczony jak z I terminu. 

14. W przypadku nie zaliczenia testu kondycyjnego lub teoretycznego w I bądź II terminie 
sędzia, nie może sędziować do czasu kolejnych egzaminów lub za zgoda zarządu 
pozostawać do dyspozycji referenta obsady. 

15. Sędziowie klasy „S” chcący sędziować mecze jako asystenci w IV lidze muszą zaliczyć 
minimum 10 okrążeń lub 40 powtórzeń testu interwałowego w czasie 15s biegu – 75m i 
20s marszu- 25m. 

16. Sędzia, który urlopował się nawet na jedną rundę, po powrocie z urlopu rozpoczyna 
sędziowanie o klasę niżej jeżeli nie poddał się obowiązkowym egzaminom: 
teoretycznym, kondycyjnym i praktycznym. 



17. Nie zaliczenie egzaminu bądź nie przystąpienie do niego powoduje odsunięcie w 
obsadzie lub pozostawienie do dyspozycji referenta obsady za zgodą zarządu KS 
Radom do czasu zaliczenia w kolejnym terminie.  

18. Zobowiązuje się sędziów o punktualne przybywanie na mecze: 45 minut przed 
zawodami. 

19. Nie uczestniczenie w szkoleniu powoduje konieczność dokonania opłaty w wysokości 
40zł. 

20. Nie dokonanie terminowe wpłat KFP, KFD oraz licencyjnych przez sędziów powoduje 
wstrzymanie w obsadzie. 

21. Brak ważnej karty zdrowia spowoduje wstrzymanie sędziego w obsadzie. 
22. Sędziowie wyższych lig lub grupy Amator mogą być obserwowani niezapowiedzianie 

na meczach klasy „O” i „A”. 
23. Nieterminowe złożenie dokumentów licencyjnych spowoduje dodatkową opłatę w 

kwocie 100zł. 
24. Sędziowie IV ligi oraz sędziowie i sędzie szczebla centralnego: 

- obowiązkowo uczestniczą w szkoleniach sędziów KS Radom oraz aktywnie 
udzielają się w pracach Komisji. 
- obowiązkowo poddają się egzaminom treningowym (teoretyczno-kondycyjnym) w 
terminach ustalonych dla pozostałych sędziów KS Radom. 

           W razie niedostosowania się do w/w obowiązków tacy sędziowie: 
- nie będą delegowani na zawody rozgrywane na szczeblu okręgu. 
- wobec notorycznych naruszeń w/w zasad, Zarząd KS Radom może wystąpić o 
wyciągnięcie regulaminowych sankcji w postaci relegowania z klasy w której prowadzą 
zawody. 

25. Zarząd może wycofać sędziego z danej klasy pomimo spełnienia przez niego warunków 
n/n zasad, gdy stwierdzi, że nie spełnia oczekiwań na przyszłość – wiek, miejsca w 
klasyfikacji zajmowane na przestrzeni 2 ostatnich sezonów.  

26. Sędziowie, którzy przenoszą się do KS Radom z innych komisji sędziowskich i mają już 
nadane klasy rozgrywkowe, są zobowiązani do potwierdzenia swoich kwalifikacji w 2 
meczach klasy niższej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i pozytywnych 
ocen Zarząd KS Radom może podjąć decyzje o utrzymaniu klasy nadanej w 
macierzystej organizacji. 

27. Do interpretacji niniejszych „Zasad awansu i spadku” upoważniony jest Zarząd KS 
Radom 

28. Tracą moc dotychczasowe „Zasady awansu i spadku” na sezon 2020/2021. 
29. Niniejsze „Zasady awansu i spadku” zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd KS 

Radom na posiedzeniu w dniu 27.07.2021r. z mocą obowiązującą w sezonie 
rozgrywkowym 2021/2022. 

 

              

 


