
Warszawa, 13 grudnia 2016 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN 

 

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy, 

 

 Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informację na temat kolejnych decyzji szkolenio-

wo-organizacyjnych. 

 

I. Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego 

Po uzyskaniu potwierdzeń od właścicieli obiektów KS PZPN przedstawia harmonogram kursów 

egzaminacyjno-szkoleniowych szczebla centralnego – sesja Zima 2017: 

Termin Miejsce Grupa 

26 stycznia (czwartek)   

– 4 lutego (sobota) 2017 

Umag 
(Chorwacja) 

 sędziowie zawodowi  

 część sędziów grupy TopAmator (A & B)  

 część asystentów s.c. 

10-12 lutego 2017   

(piątek-niedziela) 

Zielonka  
k.Warszawy 

 sędziowie III ligi (oprócz „gwiazdkowiczów”)  

 obserwatorzy s.c. 

17-19 lutego 2017   

(piątek-niedziela) 

Spała  pozostali sędziowie TopAmator (A & B) 

 pozostali asystenci s.c. 

 „gwiazdkowicze” 

3-5 marca 2017   

(piątek-niedziela) 

Spała  sędzie, asystentki i obserwatorki s.c. 

 

Wszystkie kursy weekendowe rozpoczynają się obiadem w piątek, kończą się obiadem  

w niedzielę. Dokładne harmonogramy będą przesyłane bezpośrednio do zainteresowanych. 

 

 

II. Tematy szkoleniowe – Zima/Wiosna 2017 

Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na ak-

tualny okres szkoleniowy – Zima 2017: 

1. Reprymenda vs kartka – polityka dyscyplinarna czyli kary indywidualne zgodne z literą  

i duchem Przepisów Gry 

2. Ręka – aktualne wytyczne KS PZPN 

3. SPA/DOGSO – kryteria oceny, zapisy i interpretacje 

4. Masowe konfrontacje – zapobieganie, gaszenie i karanie 

5. Zarządzanie czasem – zasady doliczania czasu oraz kończenia części gry 

6. Ochrona wizerunku sędziego – na boisku i poza nim 
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Tematy te muszą być zrealizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce, dla sędziów oraz ob-

serwatorów wszystkich klas, w ramach zimowego cyklu szkoleniowego (grudzień 2016 – maj 

2017). 

Wiosną CKSz. przedstawi kolejne tematy do realizacji w ramach letniego cyklu 

szkoleniowego (czerwiec – listopad 2017). 

 

 

IV. Sędziowie III ligi – „gwiazdki” 

 Zarząd KS PZPN uprzejmie prosi Koleżankę i Kolegów o przesłanie (mailem na adres 

sedzia@pzpn.pl) do 24 grudnia 2016 nazwiska sędziego-kandydata na II ligę (spośród sędziów 

III ligi, niekoniecznie należących grupy TopAmator C). Przypominamy, że każde KS 

wojewódzkiego ZPN jest proszone o podanie jednego kandydata. W styczniu 2017 roku Zarząd 

KS PZPN uzupełni listę „gwizdkowiczów” do 32. Cała ta grupa zostanie powołana na kurs 

unifikacyjno-szkoleniowy sędziów szczebla centralnego w Spale (17-19 lutego 2017). 

 

 

IV. Dodruk Przepisów Gry 2016/17 

Zawiadamiamy, że istnieje możliwość dodruku Przepisów Gry 2016/17. Zainteresowanych 

prosimy o pilne zgłoszenie mailem na adres sedzia@pzpn.pl do 24 grudnia 2016. Ze względów 

organizacyjnych prosimy o jedno zgłoszenie na całe województwo (z uwzględnieniem potrzeb 

wszystkich okręgów i podokręgów). 

 

 

V. Kandydatki na sędzie szczebla centralnego 

Kolegium Sędziów PZPN zachęca do zgłaszania nowych kandydatek na sędzie oraz sędzie 

asystentki szczebla centralnego. Wymagania: 

→ Tylko sędzie rzeczywiste 

→ Minimum roczny staż w organizacji 

Zgłoszenia zawierające dane kandydatek – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, okręg 

(podokręg), mail, tel. kom. oraz akces na listę „sędzie” lub „asystentki” – prosimy przesyłać mai-

lem na adres sedzia@pzpn.pl do 15 stycznia 2017. Zgłoszone kandydatki zostaną powołane na 

marcowy kurs unifikacyjno-szkoleniowy w Spale, a po pomyślnym zaliczeniu egzaminów będą 

zakwalifikowane do prowadzenia zawodów na szczeblu centralnym od rundy wiosennej. 
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VI. Inne kwestie szkoleniowo-organizacyjne: 

 Załączamy okólnik International Board doprecyzowujący i dopełniający kwestie zmian w 

Przepisach Gry – z prośbą o przekazanie go sędziom i obserwatorom wszystkich klas, do 

stosowania od rundy wiosennej. 

 Na styczeń/luty 2017 r. planowana jest najbliższa narada Zarządu KS PZPN  

z Przewodniczącymi wojewódzkich Kolegiów Sędziów. O dokładnym terminie i miejscu 

Koleżanka i Koledzy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

 

 

          (-) Zbigniew Przesmycki 

 

        Przewodniczący KS PZPN 


