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1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA, 
co jest podstawowym warunkiem przystąpienia KS PZPN do powyższej Konwencji 
oraz 
„Zasady awansu i spadku sędziów szczebla centralnego oraz powoływania kandydatów na 
sędziów grupy Top Amator B. 

2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia III ligi” oznacza sędziego 
uprawnionego do prowadzenia zawodów III ligi. 

3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie” rozgrywkowym należy rozumieć 
cykl rozgrywkowy ( jesień - wiosna). 

4. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek III ligi, mogą być 
wyznaczani jedynie sędziowie spełniający następujące wymagania: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie (potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez Przewodniczącego KS ZPN kserokopia dokumentu 
poświadczającego poziom wykształcenia), 

b) wypełnić ankietę personalną wraz z oświadczeniem o niekaralności. 

c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną 

d) posiadać sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 

e) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów, 

f) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej, szczególnie w 
zakresie szkolenia, 

g) osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach, 

h) nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym klubu 
sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej, 

i) nie może być czynnym zawodnikiem. 

 
5. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów III ligi nadawane są na jeden 

sezon rozgrywkowy i są równoznaczne z nadaniem licencji. 

6. W uzasadnionych przypadkach Lubuskie Kolegium Sędziów ma prawo cofnąć 
uprawnienia sędziego III ligi w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, gdy spełniony 
jest przynajmniej jeden z warunków: 

a) łamie lub uchyla się od spełnienia wymogów ujętych w niniejszych zasadach, 

b) narusza normy etyczno – moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego 

(a także gdy, zostanie skazany prawomocnym wyrokiem skazującym przez sąd 
powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie), 

c) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN oraz LZPN. 

d) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie. 

 
7. Sędzia  III  ligi  może  zostać kandydatem na sędziego szczebla centralnego  po  

spełnieniu  wszystkich  warunków zawartych w niniejszych zasadach. 

8. Szkolenie sędziów III ligi prowadzą niezależnie KS PZPN oraz Lubuskie KS .  

9. Egzaminy teoretyczne oraz kondycyjne dla sędziów III ligi będą organizowane przez 
Kolegium Sędziów PZPN . 

10. Awans i spadek sędziów III ligi następuje odpowiednio po zakończeniu rundy i 
całego  sezonu rozgrywkowego na podstawie procedur opisanych w niniejszych 
Zasadach. 
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1. Dla sędziów III ligi Lubuskiego KS, ustala się następujące granice wieku: 

a. maksymalny wiek - 50 lat 
b. sędzia asystent - 50 lat 

c. maksymalny wiek sędziów ubiegających się o awans na szczebel centralny: 

- 40 lat i mniej 
2. Jako miarodajny przyjmuje się wiek, jaki osiągnie sędzia w dniu 31 grudnia. Sędzia, który 

w danym roku kalendarzowym ukończy 50 lat, nie może uzyskać nominacji na nowy 
sezon rozgrywkowy, rozpoczynający się w rundzie jesiennej. 

3. Ustala się grupę sędziów III ligi Lubuskiego Kolegium Sędziów od sezonu 2019/2020 w 
liczbie – 7 

 

    
 

1. Na zawodach III ligi sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym (obserwacjom). 

a. oceny wystawiane są w skali od 5,0 do 10,0, z możliwością ich stopniowania co 0,1. 

b. procedura postępowania i wystawiania ocen zgodna ze „Wskazówkami 
dla obserwatorów do oceny sędziów . 

2. Sędziowie pozostający w pełnej dyspozycji otrzymają min. 4 zawodów w rundzie 
do przeprowadzenia. 

- liczba  otrzymanych  zawodów  do  prowadzenia  przez  sędziego  
nie podlega roszczeniom ze strony sędziego 

3. Na każdych zawodach sędzia jest oceniany przez obserwatora III ligi lub wyższej. 
4. W przypadku otrzymania niskiej noty tzn.: 

a) w przypadku otrzymania noty 7,4 i niższej zostanie poddany egzaminowi 
komisyjnemu z zachowaniem okresu odsunięcia od zawodów na co najmniej 2 
kolejki. 

b) w przypadku otrzymania noty 7,4 i niższej przez sędziego asystenta powinien on 
być odsunięty od prowadzenia zawodów na III lidze. 

 
c) Sędzia, który przeprowadził zawody na poziomie dobrym lub bardzo dobrym (ocena 

8,3 lub wyżej), ale popełnił jeden poważny błąd w krytycznej/ważnej sytuacji i 
otrzymał ocenę 7,9 to będzie miał zaliczoną ocenę 8,2. 
W podobnej sytuacji jeżeli sędzia otrzyma ocenę 7,8 będzie miał zaliczoną ocenę 
8,1. Sytuacja z poważnym błędem może mieć  miejsce tylko jeden raz w sezonie 
2019/2020 (7,9 lub 7,8). 

 

5. Sędziego, który w trakcie trwania rundy jesiennej zostanie pozbawiony uprawnień III ligi 
można zastąpić przed rozpoczęciem się rundy wiosennej. Uzupełnienia dokonuje Zarząd 
Lubuskiego KS . 

6. Sędzia zostanie uznany za sklasyfikowanego w sezonie rozgrywkowym, jeżeli zostanie 
poddany minimum 7 egzaminom praktycznym, z tego co najmniej 4 w rundzie 
wiosennej. 

7. W uzasadnionych przypadkach losowych Zarząd Kolegium Sędziów ZPN może 
zdecydować o sklasyfikowaniu sędziego, który został poddany mniejszej ilości 
egzaminom praktycznym. 

8. Sędzia  ubiegający  się  o  awans  musi  przeprowadzić  minimum  5  zawodów  w 
rundzie jesiennej. 
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9. W przypadku kiedy sędzia, nie prowadził zawodów przez okres całej rundy 
rozgrywkowej (jesiennej lub wiosennej), decyzję po analizie sytuacji podejmie Zarząd 
Kolegium Sędziów LZPN. 

 

      
 

1. W sezonie rozgrywkowym 2019/2020 Kolegium Sędziów PZPN organizuje następujące 
kursy i egzaminy. 

a) jesienny 
b) wiosenny 

Wyniki tych egzaminów wliczane są do danej rundy i sezonu rozgrywkowego. 

2. Egzaminy teoretyczno – kondycyjne sędziów III ligi przeprowadzać będzie KS PZPN. 

3. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy. 

4. Zasady przeliczania punktów egzaminu teoretycznego z testu 30 pytań ( egzamin 
zalicza 80% prawidłowych odpowiedzi) 

5. Tabela przeliczeniowa sprawdzianu teoretycznego. 

 

PUNKTY ocena  PUNKTY ocena 

Poniżej 24,0 0  27,0 4,70 

24,0 4,40  27,5 4,75 

24,5 4,45  28,0 4,80 

25,0 4,50  28,5 4,85 

25,5 4,55  29,0 4,90 

26,0 4,60  29,5 4,95 

26,5 4,65  30,0 5,00 
 

6. Sprawdzian kondycyjny – interwałowy składa się z dwóch testów. 

12   –  5,00 
 

7. Sędzia III ligi który nie przystąpi do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) na 
pierwszym i drugim egzaminie w tym w dodatkowych terminach wyznaczonych z powodu 
nieobecności usprawiedliwionej, zostanie przekazany do dyspozycji Lubuskiego Kolegium 
Sędziów. 

Jeżeli natomiast w jednym z egzaminów nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub 
kondycyjnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez 
KS PZPN. Do momentu zdania egzaminu poprawkowego sędzia nie będzie brany pod 
uwagę w obsadzie zawodów III ligi, a w przypadku nie zaliczenia egzaminu w terminie 
dodatkowym, zostanie przekazany do dyspozycji  Lubuskiego KS.   

8. Sędziowie poddający się egzaminom teoretycznym bądź kondycyjnym w drugim terminie 
lub zdający egzamin poprawkowy po ich zaliczeniu otrzymują oceny : 

a) za test teoretyczny – 4,30 

b) za test kondycyjny – 4,80 
9. Sędzia, który bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w jednym z egzaminów zostanie 

przekazany do dyspozycji Lubuskiego KS. 

10. Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej 
przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin powtórzyć w 
tym samych warunkach (na hali lub na powietrzu) po zgłoszeniu gotowości o przystąpieniu 
do testu sprawnościowego. W tym przypadku wyniki uzyskane z powtórzonego 
sprawdzianu kondycyjnego  będą zaliczone jak  przewidują zasady awansu i spadku  w 
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drugim terminie. 
11. Sędzia, który dwukrotnie z rzędu nie zaliczy któregokolwiek z egzaminów (letniego lub 

zimowego) w pierwszym terminie zostanie przesunięty automatycznie o jedną klasę 

rozgrywkową w  d ó ł  bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu 

teoretycznego. Warunkiem prowadzenia zawodów w klasie niższej jako sędzia główny 

oraz jako sędzia asystent na pozostałych zawodach, jest zaliczenie egzaminu 

sprawnościowego wg limitów dla danej klasy rozgrywkowej, do której sędzia został 

przesunięty. 

12. Wszystkie egzaminy poprawkowe odbywają się w terminach ustalonych przez KS PZPN. 
13. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja, sytuacje losowe potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem potwierdzającym brak możliwości 

uczestnictwa w egzaminie , Zarząd LKS ma prawo zwolnić sędziego od uczestniczenia 

w egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów przed 

Komisją w terminie dodatkowym (uznawanym w tym przypadku jako pierwszy i 

jedyny termin) wyznaczonym przez KS PZPN, jednak bez prawa awansu do klasy 

wyższej. Egzaminy dodatkowe  są w terminie ustalonym przez KS PZPN. 

14. Sędzia „gwiazdkowy” uczestniczący w zimowym egzaminie sędziów szczebla centralnego 

w przypadku niezaliczenia egzaminu teoretycznego podczas kursu dla kandydatów do II 

ligi, zostanie dopuszczony do egzaminu poprawkowego przeprowadzonego przez KS 

PZPN, a wynik zaliczony zostanie jako I termin (ocena maksymalna = 5.00) 

 
 

     
 

1. Po  zakończeniu  każdej  rundy  rozgrywkowej  Zarząd  LKS  ustala  listę  

klasyfikacyjną sędziów III ligi, biorąc pod uwagę : 

a) średnia z egzaminu praktycznego) x 5 

b) ocena z egzaminu teoretycznego + 

c) ocena z egzaminu kondycyjnego + 

d) kary dyscyplinarne - 

 

Punkty ujemne za kary dyscyplinarne: 

* nagana – 0,15 

*dyskwalifikacja do 1 miesiąca – 0,20 

* dyskwalifikacja powyżej 1 miesiąca         – 0,25 

 

2. Na podstawie rankingów obu rund, Zarząd LKS ustala generalną listę klasyfikacyjną 

sędziów za sezon 2019/2020, biorąc pod uwagę: 

 

a) wynik z egzaminu zimowego konkursowego + 

b) wynik z egzaminu letniego konkursowego = 

c) podzielony przez 2 

 

3. W przypadku awansu sędziego do wyższej klasy rozgrywkowej w trakcie trwania 

sezonu do ustalania generalnej listy klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę wyniki 

uzyskane przez sędziego wyłącznie w klasie wyższej. 

 

4. W przypadku spadku sędziego do niższej klasy rozgrywkowej w trakcie trwania sezonu 

do ustalania generalnej listy klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę wyniki uzyskane 
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przez sędziego wyłącznie w klasie niższej. 

 

5. W punktacji stosuje się liczby z ułamkami dziesiętnymi po zaokrągleniu z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku. 

6. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości punktów na 

generalnej liście klasyfikacyjnej zarówno po rundzie jesiennej jak i na koniec sezonu o 

miejscu sędziów decyduje kolejno: 

a) udział sędziego w Programie Mentorskim 

b) wyższa średnia z egzaminu praktycznego 

c) wynik z egzaminu kondycyjnego 

d) wynik z egzaminu teoretycznego 

e) jeżeli pkt. od a do d nie rozstrzygnie o kolejności sędziów na liście klasyfikacyjnej to  

zadecyduje Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów. 

 

7. Sędzia ubiegający się o awans do II ligi musi przeprowadzić minimum 5 zawodów w 

rundzie jesiennej. 

 

8. Do sklasyfikowania sędziego niezbędna jest łączna ilość 10 zawodów w sezonie 

rozgrywkowym. 

 

9. Sędziowie ubiegający się o awans muszą zaliczyć wszystkie egzaminy 
konkursowe w pierwszym terminie. 

 
10. Sędzia, który w dwóch kolejnych sezonach był kandydatem Lubuskiego KS ubiegającym 

się o awans do II ligi  podlega jednosezonowej kwarantannie mimo uplasowania się na 
miejscu czołowym. W takim przypadku nominację o awans do II ligi uzyska kolejny sędzia 

z listy rankingowej. 
 

  . 
 

1. Po zakończeniu rundy jesiennej najlepszy sędzia w/g listy klasyfikacyjnej może 
zostać wytypowany jako kandydat do awansu na szczebel centralny (z 
zastrzeżeniem: sędzia ubiegający się o awans musi zaliczyć wszystkie egzaminy 
konkursowe w pierwszym terminie), zgodnie z zasadami, które ustali Zarząd 
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

2. Wyłoniony sędzia zostanie poddany w rundzie wiosennej egzaminowi praktycznemu przez 
obserwatorów KS PZPN. 

3. W przypadku nominacji Lubuskiego KS lub KS PZPN po pozytywnie zaliczonych 
egzaminach szczebla centralnego jako sędzia kandydat poddawany jest obserwacjom przez 
obserwatorów wyznaczonych przez KS PZPN i nie podlega spadkowi. 

 

 
   

 
1. Po zakończeniu sezonu 2019/2020  w/g generalnej listy klasyfikacyjnej w III lidze pozostaje 
tylu sędziów aby po uwzględnieniu awansu z IV ligi oraz spadków z II ligi, pozostało siedmiu 
sędziów z zastrzeżeniem, że jeden najsłabszy na liście musi spaść obligatoryjnie.  

2. Sędziowie, którzy spadli ze szczebla centralnego, a spełniają warunki określone w punkcie II.1,  
mogą zostać zaliczeni do grupy sędziów III ligi. O taką ilość sędziów zwiększy się automatycznie 
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spadek sędziów z III ligi. 

 

 

 

    
 

1. Sędzia III ligi może być czasowo urlopowany po uprzednim uzyskaniu zgody Lubuskiego 
Kolegium Sędziów. W przeciwnym razie zostaje skreślony z listy sędziów III ligi. W 
stosunku do tych sędziów obowiązujące są wszystkie postanowienia niniejszych zasad 
dotyczące egzaminów. 

2. Zgoda Lubuskiego Kolegium Sędziów na czasowe urlopowanie każdorazowo ma zawierać 
następujące elementy: 

a. określać jednoznacznie długość okresu urlopowania 

b. określać wymogi jakie sędzia musi spełnić aby uzyskać prolongatę uprawnień na 
nowy sezon rozgrywkowy 

c. każdy czasowy brak dyspozycyjności do prowadzenia zawodów wymaga 
pisemnego zgłoszenia do Lubuskiego Kolegium Sędziów lub referenta obsady. 

d. jeżeli sędzia jest urlopowany jedną rundę rozgrywkową i dłużej traci dotychczasową 
klasę 

 
3. Odwołanie sędziego od wystawionej oceny może wystąpić tylko w przypadkach 

udokumentowanego drastycznego zaniżenia lub zawyżenia oceny.   
a. każde odwołanie musi być zaopiniowane przez Przewodniczącego KS ZPN, 

b. ciągły  zapis  video  od  chwili  rozpoczęcia  do  ich  zakończenia  (za  wyjątkiem 
przerwy pomiędzy I i II połową zawodów), 

c. termin odwołania nie może przekroczyć 1 miesiąc od daty zawodów. 

4. Do interpretacji niniejszych „Zasad awansu i spadku sędziów III ligi Lubuskie KS sezon 
2018/2019" upoważniony jest Zarząd KS Lubuskiego . 

5. Tracą moc dotychczasowe Zasady awansu i spadku sędziów III ligi. 

6. „Zasady awansu i spadku sędziów III ligi Lubuskiego KS” zostały zatwierdzone 
przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 23 września 2019 roku i 
obowiązują od sezonu rozgrywkowego 2019/2020. 

7. Traci moc dotychczasowa Uchwała o Regulaminie Awansów i Spadków III ligi 
2018/2019. 

 

 
 
                                  Prezes  

                                                                            

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej 

                                          
                                                                                                                                                               

          Robert Skowron 
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