REGULAMIN SZKOLENIOWY - AWANSÓW I SPADKÓW
SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ
KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OLKUSZ
W SEZONIE 2017/2018
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
1.1. Sędzia powinien:
a. posiadać minimum wykształcenie średnie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich,
którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od
nominacji na sędziego próbnego, lub kandydata)
b. posiadać sylwetkę sportową i wysoką sprawność fizyczną
c. odznaczać się nienaganną postawą etyczno - moralną,
d. nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione umyślnie
e. wykazywać się dobrą znajomością przepisów i regulaminów gry, jak również
znać ich interpretację
f. obiektywnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki podczas prowadzenia
zawodów na najwyższym poziomie fachowym, dbać o autorytet oraz przestrzegać
etyki sportowej, nie poniżać swoim zachowaniem godności sędziego piłki nożnej,
g. uczestniczyć we wszystkich formach szkolenia oraz egzaminach
organizowanych przez Kolegium Sędziów,
h. znać i przestrzegać Statut PZPN i MZPN, regulaminy PZPN, MZPN i Podokręgu
Olkusz oraz przepisy FIFA i UEFA dotyczących zagadnień piłkarskich,
i. znać prawa i obowiązki sędziego.
j. posiadać aktualną Licencję Sędziowską zgodnie z przydzieloną Klasą
Rozgrywkową
k. posiadać aktualne badanie lekarskie (kartę zdrowia)
1.2. Dopuszcza się warunkowo łączenie obowiązków sędziego z grą w klubie lub
funkcją trenera w klubie pod warunkiem:
a. zachowania wzorowej postawy etyczno-moralnej podczas zawodów (w
szczególności do sędziów prowadzących zawody).

b. Sędziowie będący czynnymi zawodnikami lub trenerami muszą przed
rozpoczęciem rozgrywek dostarczyć do obsady dokładny terminarz meczów własnej
drużyny.
c. W pozostałych, wolnych terminach osoby te pozostają do dyspozycji Kolegium
Sędziów.
d. W przypadku naruszenia ww. przepisów, Zarząd Kolegium Sędziów ma prawo
zawiesić zezwolenie na łączenie tych funkcji.
e. Sędziowie Ci nie mogą prowadzić zawodów w klasie rozgrywkowej do której są
zgłoszeni jako zawodnicy lub trenują,

dopuszcza się sędziowanie przez nich

zawodów piłkarskich, pod warunkiem jednak, że będzie to inna grupa tej klasy lub ta
sama klasa rozgrywkowa ale innego Podokręgu, pod warunkiem nawiązania
współpracy i organizowania wymiany sędziów.
1.3. Dla uproszczenia w tym regulaminie użyto tylko rodzaju męskiego - określenia
sędziowie, odnoszą się zarówno do mężczyzn jak i kobiet.
Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów oraz wymagania
organizacyjne.
2.1. Awans i spadek sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów w
poszczególnych klasach rozgrywkowych następuje po zakończeniu danej Rundy
Sezonu Rozgrywkowego. Awanse i spadki po rundzie jesiennej w zależności od
potrzeb, decyzją Zarządu. Awanse do Klasy Okręgowej i spadki z niej następują
natomiast po

rundzie

wiosennej, kończącej cały Sezon

Rozgrywkowy.

W

wyjątkowych sytuacjach awans do Klasy Okręgowej może nastąpić po rundzie
jesiennej na wniosek KS MZPN, zgodnie z regulaminami i postanowieniami
Regulaminu Klasy Okręgowej KS MZPN.
2.2. Ilość sędziów uprawnionych w poszczególnych klasach wynosi:
a. Klasa A – nie więcej niż 21 sędziów + sędziowie Klasy Okręgowej i IV Ligi;
b. Klasa B – według potrzeb obsady;
2.3. Limity wiekowe dopuszczalne dla poszczególnych klas:
a. Kandydaci do Klasy Okręgowej – do 33 roku życia. Jako miarodajny przyjmuje
się wiek osiągnięty przez sędziego w dniu 30 czerwca.

b. Klasa A – do 55 roku życia, warunek zaliczenie egzaminu kondycyjnego i
teoretycznego;
c. Klasa B – do 60 roku życia, warunek zaliczenie egzaminu kondycyjnego i
teoretycznego;
d. Asystenci KO – do 47 roku życia;
e. Pozostali – bez ograniczenia, warunek zaliczenie egzaminu kondycyjnego i
teoretycznego oraz aktualne badania lekarskie;
2.4. Ponadto warunkiem do sędziowania zawodów w każdej Klasie Rozgrywkowej w
Podokręgu

Olkusz

jest

praktyczna

umiejętność

wypełniania

elektronicznych

sprawozdań sędziowskich w Systemie Extranet, wysyłanie wiadomości SMS z
wynikiem meczu po zakończonych zawodach oraz logowania w Systemie Extranet
akceptujących otrzymaną obsadę zawodów.
2.5. Sędziowie Kolegium Sędziów w Olkuszu zostają podzieleni na 2 grupy, (bez
względu na Klasę Rozgrywkową którą sędziują i do której kategorii Licencji
Sędziowskiej zostali zaszeregowani), grupy nie rywalizują ze sobą bezpośrednio i
mają różne wymagania szkoleniowe, ale każda z grup będzie podzielona zgodnie z
zaszeregowaniem licencyjnym):
a. Kadra – Sędziowie młodzi, perspektywiczni, rokujący do sędziowania w wyższej
Klasie Rozgrywkowej, zainteresowani awansami i rozwojem szkoleniowym;
b. Doświadczeni – Sędziowie, którzy sędziowali już w wyższych Klasach
Rozgrywkowych, cechujący się dojrzałością i doświadczeniem sędziowskim i
szkoleniowym, pomagający młodszym Sędziom;
2.6. Zarząd Kolegium Sędziów powołał grupę sędziów czynnych, zwanych dalej
obserwatorami asystentami, którzy są od tego sezonu uprawnieni do oceniania
sędziów podczas zawodów.
Rozdział III. Zasady klasyfikacji sędziów.
3.1. Egzaminy praktyczne (obserwacje)
a. na zawodach seniorów PPN Olkusz Sędziowie Kadry poddawani będą
egzaminom praktycznym (kwalifikacjom) prowadzonym przez obserwatorów i

obserwatorów asystentów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów Podokręgu
Olkusz.
b. oceny z egzaminu praktycznego są wystawiane w skali od 5,0 do 10,0 zgodnie
z instrukcją PZPN, z możliwością ich stopniowania co 0,1 – dotyczy obserwatorów,
oraz w skali 5,0 – 8,4 zgodnie z instrukcją Zarządu Kolegium Sędziów Olkusz –
dotyczy obserwatorów asystentów.
c. minimalna ilość kwalifikacji dla poszczególnych grup sędziów określa się
następująco:
- Kadra – min. 3 egzaminy w rundzie
- Pozostali – wg możliwości KS PPN Olkusz;
d. po zakończeniu każdej rundy KS wylicza średnia arytmetyczną ocen, która jest
najważniejszym elementem końcowych egzaminów.
e. obserwacje winny być dostarczone do 7 dni do sędziego.
f. każdy sędzia kadry zobowiązany jest do posiadania dzienniczka ocen, który musi
mieć na zawodach w których poddany będzie obserwacji.
3.2. Egzaminy teoretyczne
1. Test pisemny składający się z 30 pytań – egzamin,

1 raz na Sezon

(kwiecień/maj) dla Sędziów Doświadczonych, dla Sędziów Kadry 2 razy w
Rundzie ( łącznie 4 razy w Sezonie).
2. Zasady przeliczania punktów testu teoretycznego:
Ilość

Ocena

punktów
30,0
29,5
29,0
28,5
28,0
27,5
27,0
26,5
26,0
25,5
25,0
24,5
24,0 (80%)

5,00
4,95
4,90
4,85
4,80
4,75
4,70
4,65
4,60
4,55
4,50
4,45
4,40

3. Minimum zaliczeniowe i do awansu 24 punkty.

4. Odwołanie od wyników prac pisemnych ( wszystkich szkoleń) oraz
egzaminu

kondycyjnego

(czas

zgłaszania

zwolnienia

lekarskiego,

ewentualne protesty itp.) przysługuje sędziemu w ciągu 48 godzin od
momentu

ogłoszenia

wyników

(

procedura

jak

z

oryginalnym

Sprawozdaniem z zawodów – poczta, mail, faks, osobiście);
3.3. Egzaminy kondycyjne
a. Sędziowie zobowiązani są do posiadania aktualnych badan lekarskich w dniu
egzaminu.
b. Sprawdzian ten składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia tego
sprawdzianu jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z Testu 1 i Testu 2.
c. Test 1:
6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę ( 1 próba = 1 x
40 metrów).
Jeżeli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną
dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeśli dwa sprinty są niezaliczone, to
sędzia nie zalicza tego testu.
d. Test 2:
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem na pojedynczy
sygnał gwizdka. Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą
pokonać 75 metrów z miejsca startu. Po czym pokonują 25 metrów idąc. Na
kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 75 metrów po
czym następuje przejście 25 metrów. Cztery starty składają się na okrążenie.
e. Normy czasowe poszczególnych prób z testu 1 i 2 określają kryteria przyjęte
przez CKS PZPN rekomendowane dla IV Ligi i niższych i wynoszą obecnie
dla biegów krótkich: 6,1 oraz 15/20 s dla biegu interwałowego.
f. Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”,
którą wyznaczają 4 pachołki (1,5 metry przed i 1,5 metry za oznaczeniem
dystansu 75 metrów). Jeżeli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w
„strefie chodzenia”, to obsługujący test sygnalizuje, że sędzia musi się
zatrzymać. Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym
gwizdkiem.

g. Zasady przeliczania dystansu na oceny oraz minima zaliczeniowe i minima do
awansu:
Ilość okrążeń
Doświadczeni

Kadra
12 awans – ocena 5,0
11 zaliczenie – ocena 4,85
-

12 – ocena 5,0
11 – ocena 4,75
10 – ocena 4,5
9 – ocena 4,25
8 zaliczenie – ocena 4,0

Kurs Sędziego
7 zaliczenie
-

h. Prowadzenie zawodów przez sędziego uzależnione jest od pozytywnego
zdania egzaminów. Sędzia, który nie zaliczy egzaminu teoretycznego i/lub
kondycyjnego w pierwszym terminie, może ten egzamin zaliczyć w terminie II
(poprawkowym). Przedłożenie zwolnienia lekarskiego przed egzaminem
powoduje, że egzamin w terminie poprawkowym liczony będzie jako egzamin
zdawany w pierwszym terminie z zaliczeniem ocen uzyskanych w tym
egzaminie. Sędziom uczestniczącym w sesji poprawkowej, bez względu na
uzyskane

wyniki

do

końcowej

klasyfikacji

zostanie

zaliczona

ocena

maksymalnie 4,0 z teorii oraz 3,75 ( 4,5 – Kadra ) z egzaminu kondycyjnego.
Kontuzja odniesiona w trakcie egzaminu powoduje niezliczenie tego
egzaminu.
i. Egzamin kondycyjny - 1 raz na Sezon (kwiecień/maj) dla Sędziów
Doświadczonych, 2 razy w sezonie (1 raz na Rundę) dla Sędziów Kadry
(wrzesień/październik i kwiecień/maj).
3.5. Szkolenia
a. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy dla Sędziów Kadry, które odbywać się
będą w dniu Zebrania Plenarno – Szkoleniowego, w godzinach po zakończeniu
Zebrania lub w innym podanym terminie.
–

Na tym szkoleniu obowiązkowy będzie Test Szkoleniowy oraz odbywać się
będzie Egzamin (zgodnie z punktem 3.2 podpunkt 1 niniejszego Regulaminu),
punktacja zgodnie z Tabelą:

Ilość

Ocena

punktów
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 (80%)
4,40
b. Każdy Sędzia Kadry i Doświadczonych obowiązany jest uczestniczyć w
Zebraniach Plenarno- Szkoleniowych organizowanych przez KS Podokręgu Olkusz.
- za każdą obecność sędzia otrzymuje 0,5 pkt.
- za każdą nieobecność usprawiedliwioną – w I przypadku – 0 pkt. – w II przypadku i
kolejnym - minus 0,5 pkt. (punkty ujemne – 0,5 pkt.)
- za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną – minus 1 pkt. (punkty ujemne – 1 pkt.)
* Punktacja obecności i nieobecności na Zebraniach Plenarno – Szkoleniowych
obowiązuje i dotyczy także szkoleń Kadry;
- Każdy Sędzia Kadry i Doświadczonych obowiązany jest do udziału w Teście
Szkoleniowym, na Zebraniu Plenarno – Szkoleniowym, punktacja zgodnie z Tabelą:
Ilość

Ocena

punktów
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0 (80%)

5,00
4,95
4,90
4,85
4,80
4,75
4,70
4,65
4,60
4,55
4,50
4,45
4,40

c. Każdy Sędzia Kadry i Doświadczonych obowiązany jest do udziału w Szkoleniach
Korespondencyjnych, punktacja zgodnie z Tabelą:
Ilość

Ocena

punktów
30,0
29,5
29,0
28,5
28,0
27,5
27,0
26,5
26,0
25,5
25,0
24,5
24,0 (80%)

5,00
4,95
4,90
4,85
4,80
4,75
4,70
4,65
4,60
4,55
4,50
4,45
4,40

- Niedostarczenie Szkolenia Korespondencyjnego w wymaganym terminie lub nie
nadesłanie go w ogóle – minus 2 pkt. (punkty ujemne – 2 pkt.)
- Uzyskanie poniżej 24 punktów – 0 pkt.
d. W trakcie trwania sezonu każdy Sędzia Kadry obowiązany jest do udziału w innej
formie szkolenia – Arkusz Samooceny Sędziego (wzór w załączniku do niniejszego
Regulaminu), po każdym sędziowanym meczu w charakterze sędziego głównego.
Arkusz ten należy dostarczyć do Referenta Szkolenia lub innego Członka Zarządu
najpóźniej do 48 godzin po zakończeniu meczu.

3.6. Listy klasyfikacyjne.
a. Okres klasyfikacyjny oznacza dwu rundowy sezon rozgrywkowy, z
zastrzeżeniem Rozdział II , punkt 2.1, w przypadku awansów do Klasy
Okręgowej cały sezon rozgrywkowy – w wyjątkowych sytuacjach awans po
rundzie na wniosek KS MZPN;
b. po zakończeniu rundy rozgrywkowej Zarząd KS Podokręgu Olkusz sporządza
zestawienie sędziów w poszczególnych klasach uwzględniając wyniki z :
- egzaminów praktycznych,
- egzaminów teoretyczno - kondycyjnych,

- punkty za udział w szkoleniach, zebraniach plenarno - szkoleniowych,
uszeregowując sędziów w kolejności uzyskanej sumy wyników od największego do
najmniejszego wyniku,
c. na ocenę sumaryczną składają się:
- średnia z egzaminów praktycznych (kwalifikacje) przeprowadzona przez
obserwatora pomnożona przez współczynnik 4x
- średnia z egzaminów praktycznych (kwalifikacje) przeprowadzona przez
obserwatora asystenta pomnożona przez współczynnik 4x
- średnia ocena z egzaminu teoretycznego i kondycyjnego pomnożona przez
współczynnik 2x,
- średnia ocena ze szkolenia korespondencyjnego pomnożona przez współczynnik
1x
- punkty za udział w szkoleniach, zebraniach plenarno - szkoleniowych,
d. w przypadku sędziów klasy A do Klasy Okręgowej awanse następują na
podstawie całego sezonu rozgrywkowego – w wyjątkowych sytuacjach awans po
rundzie na wniosek KS MZPN;
e. w przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości
punktów, miejsce na liście kwalifikacyjnej ustala się biorąc pod uwagę w kolejności:
- wyniki z egzaminu praktycznego,
- wyniki z egzaminu teoretycznego,
- wyniki z egzaminu kondycyjnego,
- wiek sędziego, młodszy zajmuje miejsce wyżej klasyfikowane od starszego.
f. Listy kwalifikacyjne podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd KS Podokręgu Olkusz i
stanowią podstawę awansów i spadków.
g. Odwołania dotyczące uzyskanych wyników można składać do Zarządu
Kolegium Sędziów w Olkuszu ( procedura jak w przypadku oryginalnych Sprawozdań
z zawodów – poczta, mail, faks, osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia
wyników.
h. Sędziowie, którzy nie zaliczą obu terminów egzaminu teoretycznego i
kondycyjnego zostaną oddani do dyspozycji Zarządu Kolegium Sędziów w Olkuszu.
Do czasu zaliczenia egzaminów nie będą brani pod uwagę w obsadzie zawodów, z
zastrzeżeniem odroczenia przy ewentualnych brakach kadrowych, ale nie będą
brani pod uwagę przy awansach.

Rozdział IV. Awanse i spadki.
4.1. Sędzia Kadry, który zajmie najwyższe miejsce w Klasie „A” uzyska awans do
Klasy Okręgowej.
4.2. Awans sędziego do wyższej klasy rozgrywkowej może nastąpić po zakończeniu
sezonu rozgrywkowego, z zastrzeżeniem Rozdział II punkt 2.1
4.3. Sędzia może awansować do klasy wyższej, jeżeli:
a. spełnił wymagania dotyczące wieku,
b. spełnił wymagania dotyczące egzaminu teoretycznego i kondycyjnego,
c. zajął odpowiednie miejsce na liście klasyfikacyjnej.
4.4. Ilość sędziów awansujących i spadających z poszczególnych klas
rozgrywkowych przedstawia się następująco:
Awanse:
a. z klasy „A" do Klasy Okręgowej 1 sędzia ( lub 2 sędziów, jak w poprzednich
sezonach – zależy od decyzji KS MZPN Kraków) – Kadry, zajmujący najwyższą
pozycję w klasyfikacji, spełniający wymagania;
b. z klasy „B" do klasy „A" awansuje min. 1 sędzia zajmujących najwyższe miejsce
na liście kwalifikacyjnej spełniających wymagania;
c. Sędziowie pozostali ( zgodnie z zaszeregowaniem licencyjnym ) mogą
awansować pod warunkiem uzyskania nominacji na sędziego rzeczywistego
oraz zaliczenia egzaminów teoretycznych i kondycyjnych oraz posiadaniu
aktualnych badań lekarskich (Doświadczeni).
Spadki :
a. z Klasy „A" do Klasy „B” spada min. 1 sędzia, zajmujących najniższe miejsce w
klasyfikacji;
b. z Klasy Okręgowej do Klasy „A” – w zależności od Klasyfikacji KO w MZPN
Kraków;
4.5. Sędziowie, którzy w danym okresie klasyfikacyjnym zostali ukarani karą
dyskwalifikacji tracą szansę awansu do klasy wyższej.
4.6. Sędzia może otrzymać uprawnienia do prowadzenia zawodów danej klasy
rozgrywkowej, o ile spełnił wszystkie wymagania i zaliczył egzaminy uprawniające go
do prowadzenia tej klasy.
4.7. Sędziowie próbni uzyskują nominację na rzeczywistych, po prze sędziowaniu 25
meczy w dwóch rundach rozgrywkowych. Do czasu nominacji mogą sędziować klasę
A i B tylko jako sędziowie asystenci. Zarząd może jednorazowo delegować sędziego

próbnego na mecz w klasie „B” z egzaminem praktycznym, przeprowadzonym przez
członka Zarządu, pod warunkiem spełnienia wymogów licencyjnych.
4.8.1 Zarząd Kolegium Sędziów w Olkuszu jest zwolniony z egzaminów
teoretycznych i kondycyjnych oraz wymogów szkoleniowych, za wyjątkiem Sędziów
Kadry.
4.8.2 Członek Władz Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu – dotyczy Zarządu
Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu i innych Komisji Podokręgu, jest zwolniony z
egzaminów teoretycznych i kondycyjnych oraz wymogów szkoleniowych.
4.9. W sprawach nieuregulowanych w tymże Regulaminie rozstrzyga Zarząd
Kolegium Sędziów Podokręgu Olkusz, z korzyścią dla Sędziego i mając na uwadze
dobro i rozwój Kolegium Sędziów w Olkuszu.
Rozdział V. Sędziowie Kadry Kolegium Sędziów PPN Olkusz i Sędziowie
Doświadczeni
5.1. Sędziowie Kadry PPN Olkusz istnieją w celu promocji sędziów o dużym
potencjale, rokujących nadzieje na sprostanie w przyszłości wymogom stawianym na
najwyższym szczeblu rozgrywek krajowych, oraz na szczeblu międzynarodowym.
5.2. Zarząd KS PPN Olkusz powołuje Sędziów do Kadry KS PPN Olkusz i Sędziów
Doświadczonych KS PPN Olkusz, przedstawiając listy z imionami i nazwiskami tych
sędziów oraz ich wiekiem i zaszeregowaniem licencyjnym.
5.3. Z Sędziów Kadry zostaną także wybrani Sędziowie do Programu Mentorskiego;
Rozdział VI. Postanowienia końcowe.
6.1. Sędzia może być na swój wniosek urlopowany od prowadzenia zawodów przez
Kolegium Sędziów, jednakże nie dłużej niż rok (dwie rundy rozgrywkowe). Po tym
czasie, w wypadku nie zaliczeniu egzaminów, sędzia automatycznie jest
degradowany do niższej ligi. W wypadku krótszego urlopu, o zaliczeniu sędziego do
określonej klasy rozgrywkowej, oraz o zakresie egzaminów niezbędnych w tym celu
decyduje KS po wygaśnięciu urlopu.
6.2. W trakcie trwania rundy rozgrywkowej sędzia może być przesunięty do klasy
niższej jeżeli:
a. prowadzi zawody na nie zadawalającym poziomie,
b. narusza Regulamin Organizacyjno – Dyscyplinarny KS PPN Olkusz
c. nie przestrzega regulaminów oraz postanowień PZPN, MZPN, oraz KFD i
Fundacji KSP oraz KS PPN Olkusz

6.3. Sędzia, który w trakcie trwania rundy rozgrywkowej został przesunięty do klasy
niższej, nie może być w tym samym okresie klasyfikacyjnym w przypadku zaliczenia
egzaminu teoretyczno - kondycyjnego ponownie zdegradowany do klasy niższej lub
awansowany do klasy wyższej.
6.4. W przypadku wycofania sędziego w trakcie sezonu lub przeniesienia do innego
Podokręgu na jego miejsce można desygnować innego sędziego, w drodze decyzji
Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Olkusz, pod warunkiem spełnienia wymogów
licencyjnych;
6.5. Do interpretacji (wykładni) niniejszego regulaminu, odstępstw od jego
postanowień jak też podejmowania rozstrzygnięć na tle jego stosowania
upoważniony jest Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Olkusz.
6.6. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Zarząd Kolegium Sędziów
Podokręgu Olkusz.
6.7 Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w
Olkuszu.
6.8 Listy Sędziów z zaszeregowaniem licencyjnym, Listy Sędziów Kadry i
Doświadczonych oraz Obserwatorów i Obserwatorów Asystentów na Szczeblu
Podokręgu Olkusz podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w
Olkuszu.
Regulamin opracował:
Zarząd Kolegium Sędziów Olkusz: Joanna Ściepura, Sławomir Tomczyk, Marcin
Mróz, Paweł Gałka, Adrian Kozieł, Grzegorz Sobczyk.

Przewodnicząca
Kolegium Sędziów
Joanna Ściepura

