
 

KOMPENDIUM INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AWANSÓW 

SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ 

KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OLKUSZ 

W SEZONIE 2021/2022 
*Szczegółowe informacje dotyczące awansów i spadków sędziów podokręgu Olkusz znajdują się w 

REGULAMINIE SZKOLENIOWYM - AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM 
SĘDZIÓW PODOKRĘGU OLKUSZ W SEZONIE 2021/2022 

 

Zasady klasyfikacji sędziów: 
Test pisemny:  

30 pytań  - 2 razy w sezonie (sierpień/wrzesień oraz luty/marzec) 

Minimalna ilość punktów do zaliczenia  - 24 

Egzaminy praktyczne:  

na zawodach Sędziowie Kadry poddawani będą egzaminom praktycznym (kwalifikacjom) przez 

obserwatorów wyznaczonych przez KS Olkusz. 

Oceny z egzaminu praktycznego będą wystawiane w skali od 5,0 do 8,4 

Minimalna ilość kwalifikacji - min. 2 obserwacje w rundzie 

Arkusz obserwacji musi zostać  dostarczony wraz z oceną w czasie 4 dni od przeprowadzonych zawodów 

do sędziego oraz Referenta Szkoleniowego 

Egzaminy kondycyjne:  

Test sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. 

 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 (400m) 

Normy czasowe: sędziowie kadry 17s (bieg 75m) / 20s (chód 25m) 

Egzamin kondycyjny - 2 razy w sezonie (Sierpień/wrzesień oraz luty/marzec) 

Zebrania Plenarne: 

-  za każdą obecność sędzia otrzymuje 0.5 pkt 

-  za każdą nieobecność usprawiedliwioną minus 0,5 pkt. 

- za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną – minus 1 pkt. 

Test Szkoleniowy:  

Ilość pytań - 15 

Minimalna ilość punktów do zaliczenia  - 9 

Szkolenie Korespondencyjne : Ilość pytań – 30 

Minimalna ilość punktów do zaliczenia  - 24 

Niedostarczenie Szkolenia Korespondencyjnego w wymaganym terminie – minus 2 pkt. 

Arkusz Samooceny: Po każdym sędziowanym meczu w charakterze sędziego głównego, arkusz należy 

dostarczyć do Referenta Szkolenia najpóźniej do 48 godzin po zakończeniu zawodów.  

Brak tego arkusza (-0,5 pkt do klasyfikacji), rzetelnie wypełniony arkusz (+0,5 pkt) 

Materiał filmowy: W trakcie trwania sezonu każdy Sędzia z kadry może zgłosić się  do przygotowania 

materiału filmowego ze swojego meczu oraz przedstawiania go na zebraniu w ramach szkolenia w formie 

klipów. Rzetelne omówienie materiału filmowego na zebraniu ( od +0,5 do +5 pkt w klasyfikacji). Osoba 

rejestrująca zawody leży w gestii zainteresowanego sędziego kadry. Nośnik rejestrujący (kamera) dostępny 

jest u Referenta Obsady, jednakże można rejestrować zawody własnym urządzeniem np. telefon.  

Dzienniczek ocen: Każdy sędzia z kadry zobowiązany jest do posiadania dzienniczka ocen. Sędzia musi 

posiadać dzienniczek na zawodach, w których podany będzie obserwacji. 

Sędziowie  kadry i Sędziowie Doświadczeni będą otrzymywać  raz w miesiącu bieżącą klasyfikację 

Sędziowie z najwyższą ilością punktów będą "promowani" najwyższą ilością meczy do sędziowania lub 

zawodami obarczonymi potencjalnie najwyższym stopniem trudności do ich przeprowadzenia. 

 



Zasady przeliczania dystansu na oceny oraz minima zaliczeniowe i minima do awansu: 

Ilość okrążeń  

Sędziowie Kadry Doświadczeni Kurs Sędziego 

 

12 awans – ocena 5,0 12  – ocena 5,0 7 zaliczenie 

11 zaliczenie – ocena 4,75 11 – ocena 4,75 - 

10 zaliczenie – ocena 4,5 10  – ocena 4,5 - 

- 9 – ocena 4,25 - 

- 8 zaliczenie – ocena 4,0 - 

Zasady przeliczania punktów egzaminu teoretycznego: 

Ilość punktów Ocena 

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 

Zasady przeliczania punktów  w Teście  szkoleniowym 

Ilość punktów Ocena 

15,0 5,00 

14,5 4,95 

14,0 4,90 

13,5 4,85 

13,0 4,80 

12,5 4,75 

12,0 4,70 

11,5 4,65 

11,0 4,60 

10,5 4,55 

10,0 4,50 

9,5 4,45 

9,0 (80%) 4,40 

Zasady przeliczania punktów  z szkolenia korespondencyjnego 

Ilość punktów Ocena 

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 

 


