Uchwała nr….. /2021
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 29.07.2021 r.
Na podstawie Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej uchwala, co następuje:
§1
Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów MZPN – Zarząd Małopolskiego Związku Piłki
Nożnej zatwierdza Regulamin selekcji i nadawania uprawnień obserwatorów IV ligi KS
MZPN.
§2
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc wszelkie uchwały i regulaminy
dotyczące zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatorów KS MZPN obowiązujące do
dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu KS MZPN.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował zespół w składzie:
Jakub Ślusarski, Tomasz Musiał, Sebastian Mucha, Robert Marciniak, Grzegorz Jabłoński,
Mariusz Kucia, Michał Ślaski
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Kolegium
Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zabronione .

REGULAMIN SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ
OBSERWATORÓW IV LIGI KS MZPN
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady selekcji i nadawania
uprawnień Obserwatorów IV ligi Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
na sezon 2021/22 i został dostosowany do warunków określonych w zasadach nominacji na
obserwatorów szczebla centralnego.
Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków Konwencji
Sędziowskiej UEFA.

Rozdział I — Definicje
Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
IV liga – należy przez to rozumieć rozgrywki piłkarskie IV ligi prowadzone przez Małopolski
Związek Piłki Nożnej (grupa wschodnia i zachodnia, w tym baraże);
Komisja Oceny Sędziów (KOS) – należy przez to rozumieć niezależną Komisję podległą
bezpośrednio Przewodniczącemu KS powołaną w celu nadzoru i kontroli systemu Triple
Checking oraz przygotowania list klasyfikacyjnych sędziów;
Konwencja UEFA – należy przez to rozumieć obowiązujący dokument Referee UEFA
Convention 2020, z którego wynikają określone prawa i obowiązki dotyczące materii
sędziowskich, wiążący Polski Związek Piłki Nożnej jako członka tej Konwencji, a w ślad za
tym wiążący również Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej;
KS – należy przez to rozumieć Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej;
MZPN – należy przez to rozumieć Małopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Krakowie
przy ul. Solskiego 1;
Obserwator – należy przez to rozumieć w pełni niezależną osobę, powołaną na listę
obserwatorów stadionowych i/lub telewizyjnych zgodnie z odpowiednimi regulaminami,
która poprzez swoje umiejętności szkoleniowe, znajomość aktualnych wytycznych
i przepisów gry w piłkę nożną oraz dzięki doświadczeniu stanowić będzie merytoryczne
wsparcie rozwoju sędziego poprzez przeprowadzanie egzaminów praktycznych w postaci
obserwacji stadionowych i/lub obserwacji telewizyjnych nominowaną przez Zarząd KS do
prowadzenia obserwacji w IV lidze.
Podokręg – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną powoływaną i rozwiązywaną
przez Małopolski Związek Piłki Nożnej, który określa teren jego działania, siedzibę
i uprawnienia do prowadzenia poszczególnych rozgrywek;
Przewodniczący KS – należy przez to rozumieć najwyższy organ władzy wykonawczej
Kolegium Sędziów – osobę powołaną przez Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na
4-letnią kadencję zgodnie z uprawnieniami wynikającymi ze statutu Małopolskiego Związku
Piłki Nożnej;
RODO – należy przez to rozumieć prawa i obowiązki wynikające z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1);
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Kolegium
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Samoocena – należy przez to rozumieć dokument stworzony przez Sędziego, zawierający
opis kluczowych sytuacji przeprowadzonych przez niego zawodów wraz z podaniem
dokładnego czasu zdarzenia (zgodnego z dostępnym nagraniem) oraz subiektywnej oceny
Sędziego, czy dane zdarzenie ocenia pozytywnie (P), negatywnie (N) lub traktuje je jako
kontrowersję (K);
Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie, którego nie można przewidzieć, ani
któremu nie można zapobiec (np. pandemia COVID-19, warunki atmosferyczne, zarządzenia,
zakazy i nakazy wprowadzone przez władze państwowe aktami prawa powszechnie
stanowionego);
Sezon Rozgrywkowy – należy przez to rozumieć pełny cykl rozgrywkowy w systemie
jesień-wiosna;
Sędzia – należy przez to rozumieć sędziego uprawnionego do prowadzenia zawodów IV ligi
w ramach rozgrywek IV ligi MZPN (grupa wschodnia i zachodnia);
Sędzia Kandydat – należy przez to rozumieć sędziego wytypowanego przez Zarząd KS
MZPN po rundzie jesiennej do szczególnej obserwacji w celu rekomendacji do awansu na
szczebel centralny;
System Triple Checking – należy przez to rozumieć składowy element klasyfikacji sędziów
opierający się na 3 kryteriach ocen (obserwatorów stadionowych, obserwatorów
telewizyjnych i samoocenach sędziów) szczegółowo opisany w dziale IV Regulaminu;
Szybka ścieżka promocji – należy przez to rozumieć nadzwyczajną, szybką drogę awansu
dla Sędziów, ale również Obserwatorów (zwłaszcza w trakcie sezonu rozgrywkowego)
wyróżniających się spośród innych Obserwatorów ponadstandardowym zasobem wiedzy,
znajomością aktualnych przepisów gry w piłkę nożną, naturalnym autorytetem, bogatym
doświadczeniem sędziowskim oraz rzetelną i obiektywną oceną pracy sędziów zgodną
z aktualnymi wytycznymi dla obserwatorów na wzór Fast-track promotion określonej
w Article 1e. Referee UEFA Convention 2020;
Zarząd KS – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Kolegium Sędziów powoływany
przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów i zatwierdzony przez Zarząd Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej na podstawie uprawnień statutowych.
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Rozdział II — Postanowienia ogólne
1) Uprawnienia Obserwatora nadaje Zarząd KS MZPN na jeden sezon rozgrywkowy osobno dla Obserwatorów stadionowych, osobno dla Obserwatorów telewizyjnych
z zastrzeżeniem postanowień punktów 5 i 6 niniejszego rozdziału.
2) Obserwator musi spełniać następujące wymagania:
a) posiadać minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego
dokumentu);
b) posiadać minimum 5 lat doświadczenia jako sędzia piłkarski;
c) złożyć ankietę personalną wraz z oświadczeniem o niekaralności;
d) stosować się do wymogów RODO;
e) posiadać opłacone składki FKSP i KFD;
f) wyróżniać się niezbędnymi do pełnienia tej funkcji predyspozycjami jak: wiedza,
znajomość aktualnych Przepisów gry w piłkę nożną, doświadczenie, obiektywizm,
rzetelność i autorytet;
g) odznaczać się odpowiednią postawą etyczno-moralną;
h) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej — szczególnie w zakresie
szkolenia,
i) uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych, korespondencyjnych i internetowych, dbać
o doskonalenie własnych umiejętności;
j) wykazywać właściwą, umożliwiającą wykonanie obsady IV ligi, dyspozycyjność;
k) nie może być właścicielem, sponsorem, pracownikiem, zawodnikiem, działaczem
społecznym klubu piłki nożnej posiadającego drużynę seniorów w IV lidze lub w
żadnej innej formie nie może być powiązany z takim klubem (poza wyjątkowymi
okolicznościami każdorazowo indywidualnie rozstrzyganymi przez Zarząd KS);
Obserwator jest zobowiązany do poinformowania KS MZPN o wszelkich jego
związkach z jakimkolwiek klubem piłkarskim, w szczególności dotyczących spraw
rodzinnych, finansowych, czy sportowych.
3) Wszelkie wątpliwości w zakresie spełnienia wymagań wymienionych w pkt 2 rozstrzyga
nieodwołalnie i ostatecznie Zarząd KS.
4) Uprawnienia do prowadzenia obserwacji IV ligi nadawane są na jeden sezon
rozgrywkowy i kończą się z dniem zakończenia rozgrywek z zastrzeżeniem postanowień
pkt. 5 i 6.
5) Zarząd KS MZPN ma prawo mianować obserwatorów niższych lig na mecze IV ligi pod
warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. 2 w ramach szybkiej ścieżki
promocji, na wzór określonej w Konwencji UEFA.
6) Zarząd KS MZPN ma prawo cofnąć uprawnienia Obserwatora IV ligi również w trakcie
sezonu rozgrywkowego Obserwatorowi, który:
a) przestał spełniać wymogi ujęte w pkt. 2;
b) naruszy lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etyczno-moralnych
w związku z pełnieniem funkcji Obserwatora (w tym również, gdy zostaną mu
postawione zarzuty przez prokuraturę związane z korupcją w sporcie bądź zostanie
skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa popełnione
umyślnie);
c) nie przestrzega uchwał, zarządzeń, regulaminów i postanowień PZPN i MZPN;
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d) w przypadku obserwatorów stadionowych kilkakrotnie sporządza arkusze obserwacji
niezgodne z wytycznymi, ocenia sędziów nieobiektywnie, jego oceny wielokrotnie
odbiegają od ocen telewizyjnych w nieuzasadnionych obiektywnych przypadkach,
gdy sytuacje mógł ocenić właściwie z zajmowanego przez siebie miejsca na stadionie,
wg ostatecznej decyzji Komisji Oceny Sędziów;
e) w przypadku obserwatorów telewizyjnych notorycznie sporządza arkusze obserwacji
niezgodne z wytycznymi, ocenia sędziów nieobiektywnie, wielokrotnie nie
wychwytując sytuacji kluczowych z punktu widzenia merytorycznej oceny występu
sędziego lub wykazując brak znajomości aktualnych wytycznych i interpretacji
przepisów gry w piłkę nożną;
f) nie uczestniczy regularnie w szkoleniach i nie poddaje się egzaminom
w wyznaczonych terminach, w tym jeśli nie zaliczy egzaminu w I i II terminie;
g) nadużywa urlopowań lub stosuje je w czasie i w sposobie dezorganizującym obsadę
meczową;
h)
utraci zaufanie i rekomendację KS MZPN do prowadzenia obserwacji w IV lidze.
7) Nominacja Obserwatorów z niższych lig do IV ligi, prolongata uprawnień na kolejny
sezon oraz pozbawienie uprawnień do prowadzenia obserwacji w IV lidze następuje po
zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 5
i 6 niniejszego rozdziału.

8) Kandydatów na Obserwatorów IV ligi proponują poszczególne Podokręgi według
kryteriów określonych w pkt. 2 rozdziału. Ilość Obserwatorów na dany sezon
rozgrywkowy ustala Zarząd KS MZPN. Lista Obserwatorów uprawnionych na dany sezon
rozgrywkowy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd MZPN.

Rozdział III — Postanowienia dotyczące wieku
1) Wprowadza się maksymalny limit wieku dla Obserwatora IV ligi – 70 lat. Jako
miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez Obserwatora w danym roku
kalendarzowym.

Rozdział IV — System „Triple Checking”
1) Na zawodach IV ligi Sędziowie będą poddawani egzaminom praktycznym – obserwacjom
stadionowym, zgodnie z właściwą instrukcją KS PZPN i wyłącznie przez Obserwatorów
posiadających odpowiednie uprawnienia nadane na podstawie Regulaminu. Głównym
celem prowadzenia obserwacji stadionowej są względy szkoleniowe, dlatego nie tylko
ocena, ale i treść raportu obserwatora stanowić będzie przedmiot analizy przez Komisję
Oceny Sędziów.
2) Wszystkie raporty obserwacji stadionowych podlegać będą kontroli i analizie Komisji
Oceny Sędziów. W przypadku stwierdzenia, że obserwator wystawił nieadekwatną ocenę
w stosunku do przebiegu meczu, Komisja Oceny Sędziów wnioskuje do Zarządu KS
MZPN, a Zarząd KS MZPN zwraca arkusz obserwatorowi do poprawki lub unieważnia
ocenę. Ocena KOS w zakresie obiektywizmu oceny sędziego, merytorycznej wartości
raportu, braku nieuzasadnionych rozbieżności z raportem obserwatora telewizyjnego,
stanowić będzie element uwzględniany przy obsadzie obserwatorów. Obserwator nie
będzie miał zapewnionej minimalnej liczby zawodów, decyzja o liczbie obserwacji nie
może być przedmiotem odwołania i nie podlega uzasadnieniu ze strony KS MZPN.
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3) Obserwator stadionowy zobowiązany jest do wysłania oceny z obserwacji smsem na
numer podany przez Zarząd KS MZPN osobnym komunikatem w terminie maksymalnym
do 1h od zakończonych zawodów. Raport z obserwacji stadionowej należy wypełnić
w systemie Extranet do 48 godzin po zawodach. Obserwator uchybiający powyższym
obowiązkom zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przewodniczącego KS
o przyczynach zwłoki, a w przypadku notoryczności naruszeń nie będzie uwzględniany
w obsadzie.
4) Wybrane zawody IV ligi będą poddawane obserwacjom telewizyjnym, zgodnie
z właściwą instrukcją KS PZPN i wyłącznie przez Obserwatorów posiadających
odpowiednie uprawnienia nadane na podstawie Regulaminu. Obserwator telewizyjny
będzie wyznaczony do przeprowadzenia obserwacji telewizyjnej w sposób tajny.
Głównym celem prowadzenia obserwacji telewizyjnej są względy weryfikacyjne
obserwacji stadionowej i klasyfikacyjne Sędziego w celu przygotowania go do
weryfikacji telewizyjnej na szczeblu centralnym.
5) Od postanowień obserwacji telewizyjnej nie przysługuje Sędziemu odwołanie, z uwagi na
główny weryfikacyjny cel ich wprowadzenia oraz fakt, że wszystkie raporty obserwacji
telewizyjnych automatycznie podlegać będą kontroli i analizie Komisji Oceny Sędziów.
Ocena KOS w zakresie obiektywizmu oceny sędziego, wartości merytorycznej raportu
z uwzględnieniem wszystkich kluczowych sytuacji w zawodach, znajomości aktualnych
wytycznych i interpretacji przepisów gry w piłkę nożną, stanowić będzie element
uwzględniany przy obsadzie obserwatorów. Obserwator nie będzie miał zapewnionej
minimalnej liczby zawodów, decyzja o liczbie obserwacji nie może być przedmiotem
odwołania i nie podlega uzasadnieniu ze strony KS MZPN.
6) Obserwator telewizyjny zobowiązany jest do wysłania raportu z obserwacji telewizyjnej
drogą elektroniczną na adres: obserwacje@mzpnkrakow.pl.
7)

Obsada zarówno w przypadku obserwatorów stadionowych, jak i telewizyjnych będzie
prowadzona przez Referat Obsady w sposób tajny. Zgodnie z postanowieniami
Konwencji UEFA oceny i treść raportów obserwacji stadionowych i telewizyjnych
również objęte będą klauzulą tajności nad czym czuwać będzie Komisja Oceny Sędziów.
Ww. raporty nie mogą być rozpowszechniane i udostępniane osobom postronnym poza
przesłaniem Sędziemu, którego dotyczą, wyłącznie przez Komisję Oceny Sędziów.

Rozdział V — Egzaminy i szkolenia obserwatorów
1) Obserwatorzy mają obowiązek uczestniczyć we wszelkich formach egzaminów oraz
szkoleń organizowanych przez KS MZPN.
2) Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy.
3) Szczegóły dotyczące egzaminów oraz ich terminy określać będzie Załącznik nr 1 do
Regulaminu: „Plan i zakres egzaminów wraz z limitami zaliczeniowymi w sezonie
2021/2022”, który jest integralną częścią Regulaminu. Każdorazowa zmiana ww.
załącznika będzie zatwierdzona przez Zarząd KS MZPN i komunikowana wszystkim
Obserwatorom z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem zmiany
w życie.
Egzaminy teoretyczne (w tym również potencjalne filmowe) będą
przeprowadzane według zasad obowiązujących na szczeblu centralnym, tzn. egzamin
teoretyczny — minimum zaliczeniowe 80% prawidłowych odpowiedzi; egzamin filmowy
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Kolegium
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4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

— minimum zaliczeniowe 60% prawidłowych odpowiedzi i nie mogą podlegać zmianom
w trakcie sezonu rozgrywkowego poza przypadkami wystąpienia Siły Wyższej.
Szczegóły dotyczące rodzaju obowiązkowych szkoleń oraz ich terminy określać będzie
Załącznik nr 2 do Regulaminu: „Plan i zakres szkoleń w sezonie 2021/2022”, który jest
integralną częścią Regulaminu. Każdorazowa zmiana ww. załącznika będzie
zatwierdzona przez Zarząd KS MZPN i komunikowana wszystkim Obserwatorom z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem zmiany w życie.
W przypadku nieuzyskania minimum zaliczeniowego podczas testu teoretycznego lub
filmowego egzamin teoretyczny uznaje się za niezaliczony
W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, ważne powody osobiste) Zarząd KS MZPN
ma prawo zwolnić Obserwatora od uczestnictwa w egzaminach. Nie zwalnia to
Obserwatora od zaliczenia egzaminów w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez
Zarząd KS MZPN.
Jeżeli Obserwator przed daną rundą rozgrywkową uczestniczył w oficjalnym kursie KS
PZPN, wynik egzaminu teoretycznego zostanie zaliczony, jeśli test odbył się nie
wcześniej niż 90 dni od daty egzaminu KS MZPN. Jeśli kurs KS PZPN będzie odbywał
się po dacie egzaminów KS MZPN jednak w odstępie nie dłuższym niż 30 dni to wynik
egzaminu teoretycznego również zostanie zaliczony, a Obserwator taki będzie
uwzględniany w obsadzie.
Obserwatorowi delegowanemu na zawody szczebla centralnego w terminie egzaminu,
wyznacza się nowy termin. Obserwator taki może być uwzględniany w obsadzie.
Obserwator, który nie zaliczy egzaminu teoretycznego może zostać poddany egzaminowi
poprawkowemu, który zalicza w wyznaczonym przez Zarząd KS MZPN terminie. Do
czasu zaliczenia egzaminu poprawkowego Obserwator nie jest uwzględniany w obsadzie.
Brak zaliczenia egzaminu teoretycznego w terminie poprawkowym skutkuje utratą
uprawnień do prowadzenia obserwacji IV ligi i przekazaniem do dyspozycji właściwego
Podokręgu.
Obserwator, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału
w wyznaczonym terminie egzaminów utraci uprawnienia do prowadzenia obserwacji IV
ligi.

Rozdział VI — Sprawy urlopowe i dyscyplinarne
1) Obserwator może być czasowo urlopowany wyłącznie za zgodą Zarządu KS MZPN.
Zgoda Zarządu KS MZPN każdorazowo będzie zawierać:
a) jednoznaczne określenie długości urlopu,
b) jednoznaczne określenie wymogów, jakie musi spełnić Obserwator, aby uzyskać
prolongatę uprawnień na nowy sezon rozgrywkowy.
2) Obserwator ma prawo do zgłoszenia urlopu, który będzie obejmował daną kolejkę IV ligi.
Taki urlop powinien być zgłoszony w terminie co najmniej 10 dni (poza przypadkami
losowymi) od pierwszego dnia urlopu. Urlopy należy zgłaszać na adres e-mail:
biuro.ksmzpn@gmail.com.
3) Obserwator, który publicznie (np. na forum, TV, internet, inne media) obrazi lub
negatywnie wypowie się na temat poziomu sędziowania jakiegokolwiek członka KS
PZPN, czy KS któregokolwiek z wojewódzkich związków piłki nożnej będzie zawieszony
w prawach pełnienia funkcji członka KS MZPN, a sprawa zostanie przekazana do
Wydziału Dyscypliny MZPN.
4) Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego, internetowego lub
osobistego Obserwatora z przedstawicielami klubów w sprawie zawodów IV ligi, na które
został wyznaczony. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Kolegium
Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zabronione .

5)

6)

7)

8)

wstrzymaniem w obsadzie Obserwatora na okres ustalony przez Zarząd KS MZPN.
Niezależnie od tego sprawa zostanie przekazana do Wydziału Dyscypliny MZPN.
Nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami kontakty Sędziów i Obserwatorów
przed meczem lub po jego zakończeniu spowoduje wstrzymanie w obsadzie przez Zarząd
KS MZPN do odwołania oraz przekazanie sprawy do Wydziału Dyscypliny MZPN. Za
usprawiedliwione i zgodne z przepisami uznaje się jedynie kontakty związane z danym
meczem, dotyczące spraw mieszczących się w ramach obowiązującego prawa, w tym
przepisów związkowych.
Wprowadza się bezwzględny zakaz upubliczniania ocen i przygotowywanych przez
Obserwatora raportów i/lub przekazywania go jakimkolwiek osobom postronnym,
w jakiejkolwiek formie poza opisanymi w rozdziale IV Regulaminu. Podobna zasada
dotyczy upubliczniania czy informowania osób postronnych o wyznaczeniu Obserwatora
do prowadzenia danych zawodów IV ligi (tajność obsady). Obserwator nie stosujący się
do powyższej zasady tajności zostanie automatycznie wstrzymany w obsadzie na okres
ustalony przez Zarząd KS MZPN.
Jakiekolwiek próby wpływania na niezależność Obserwatora (zarówno stadionowego, jak
i telewizyjnego) powinny być niezwłocznie zgłaszane przez Obserwatora do Zarządu KS
MZPN.
Wprowadza się bezwzględny zakaz wręczania i przyjmowania jakichkolwiek prezentów
między Sędziami i Obserwatorami. Złamanie zakazu spowoduje wstrzymanie w obsadzie
Sędziego i Obserwatora przez Zarząd KS MZPN do odwołania oraz przekazanie sprawy
do Wydziału Dyscypliny MZPN.

.

Rozdział VII — Postanowienia końcowe
1) Obserwatorzy szczebla centralnego będą automatycznie uwzględniani w obsadzie IV ligi.
2) Do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu upoważniony jest Zarząd KS
MZPN. We wszelkich sprawach nieujętych w Regulaminie, a będących w zakresie jego
regulacji decyzję podejmie Zarząd KS MZPN.
3) Decyzje Zarządu KS MZPN w sprawie selekcji i nadawania uprawnień obserwatorów IV
ligi czy propozycji zgłoszenia Obserwatora na szczebel centralny, jak również wszelkie
kwestie obsady mają charakter nominacji i nie podlegają odwołaniu oraz zaskarżeniu.
Ostateczne decyzje w powyższym zakresie podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd MZPN
na wniosek Zarządu KS MZPN.
4) Postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie w trakcie sezonu rozgrywkowego
wyłącznie z uwagi na planowane przejęcie rozgrywek III ligi przez PZPN, planowaną
reorganizację rozgrywek przez MZPN lub wystąpienie Siły Wyższej.
5) Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd KS MZPN w Krakowie w dniu
19.07.2021 r.
Przewodniczący Kolegium Sędziów
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Jakub Ślusarski
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Załącznik nr 1

Plan i zakres egzaminów wraz z limitami zaliczeniowymi w
sezonie 2021/2022
1. W sezonie rozgrywkowym 2021/2022 KS MZPN zorganizuje egzaminy dwukrotnie:
a) przed rozpoczęciem rundy jesiennej (30.07.2021 r.)
b) przed rozpoczęciem rudny wiosennej (termin ustalony po zatwierdzeniu terminarza
wiosennych rozgrywek)
2. Na każdym kursie przeprowadzany jest egzamin teoretyczny
3. Ustala się następujące minima zaliczeniowe:
a) dla testu teoretycznego pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi.
b) dla testu filmowego (jeśli zostanie przeprowadzony) – 60% prawidłowych
odpowiedzi

Załącznik nr 2

Plan szkoleń w sezonie 2021/2022
1) W sezonie rozgrywkowym 2021/2022 KS MZPN przewiduje następujący
terminarz obowiązkowych szkoleń online:
a) 3.08.2021
b) 31.08.2021
c) 21.09.2021
d) 12.10.2021

2) Szkolenia odbędą się online w godzinach popołudniowych. Prowadzone będą
przez sędziów szczebla centralnego dlatego podane terminy mają charakter
orientacyjny i mogą ulec zmianie ze względu na dyspozycyjność prelegentów.
Szczegóły będą podawane kilka dni przed szkoleniem.
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