ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOLEGIUM SĘDZIÓW ŁZPN
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI W ŁODZI

KOMUNIKAT
Nr 1 / 2017
Łódź, dnia 1 marca 2017 r.

I.

ZEBRANIE PLENARNE SĘDZIÓW
Informujemy wszystkie sędzie i sędziów, że w dniu 13 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:30
w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 odbędzie się Zebranie
Plenarne Wydziału Sędziowskiego w Łodzi z następującym porządkiem obrad:
1. Wręczenie odznaczeń
2. Sprawy organizacyjne
3. Dyskusja i wolne wnioski
Obecność wszystkich członków WS w Łodzi jest obowiązkowa.

II.

AWANSE I NOMINACJE ŁÓDZKICH SĘDZIÓW
Dawid Golis (WS Skierniewice), Członek Komisji Szkoleniowej KS ŁZPN, od początku 2017 roku został
nominowany jako sędzia asystent międzynarodowy na listę FIFA.
Zarząd Kolegium Sędziów PZPN poinformował, że Albert Różycki (WS Łódź) został przesunięty z grupy
TopAmator C do grupy TopAmator B.
Tomasz Radkiewicz zdał egzamin i został nominowany na obserwatora szczebla centralnego KS PZPN.
Rafał Przytuła zastąpił Sebastiana Stawickiego na stanowisku Referenta Obsady Obserwatorów WS Łódź.
W rundzie jesiennej w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy zadebiutował Michał Gajda, asystent na poziomie
centrali. Radosław Urbaniak i Mateusz Anielak (IV liga) zadebiutowali w III lidze.
Wszystkim kolegom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

III.

SKŁAD ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW ŁZPN













Piotr Brodecki - Przewodniczący
Konrad Sapela - Wiceprzewodniczący
Andrzej Kazior - Obsada Obserwatorów
Piotr Banasiak - Obsada Sędziów
Sebastian Stawicki - Referat Futsalu
Zbigniew Dobrynin - Instruktor Szkolenia
Radosław Siejka - Przewodniczący Komisji Mentorskiej
Robert Felcenloben - Sekretarz
Zbigniew Kuleta - Przewodniczący WS Łódź
Zygmunt Ślęzak - Przewodniczący WS Sieradz
Marcin Kaliszek - Przewodniczący WS Skierniewice
Andrzej Kozłowski - Przewodniczący WS Piotrków Trybunalski
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IV.

SKŁAD ZARZĄDU WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO W ŁODZI







Zbigniew Kuleta – Przewodniczący
Piotr Banasiak – Wiceprzewodniczący, Obsada Sędziów
Rafał Przytuła – Obsada Obserwatorów
Tomasz Radkiewicz – Instruktor Szkolenia
Marcin Muszyński – Skarbnik
Jakub Jankowski – Sekretarz

Na własną prośbę z pracy w Zarządzie WS Łódź zrezygnował Sebastian Stawicki. Dziękujemy
Sebastianowi za długoletnią, pełną wyrzeczeń pracę, wyrażając nadzieję, że w przyszłości nadal będzie
wspierał nas swoim doświadczeniem.

V.

SPRAWY SZKOLENIOWE

1. EGZAMINY POPRAWKOWE
Komisja Szkoleniowa WS Łódź informuje, że egzaminy poprawkowe odbędą się w poniższych terminach:
13.03 (poniedziałek) - test pisemny / Przed Zebraniem Plenarnym Sędziów/ - godz. 16:45
15.03 (środa) - test kondycyjny / godz. 17:00 / bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół przy
ul. Czernika
Komisja Szkoleniowa informuje, że dla sędziów którzy nie uczestniczyli bądź nie zaliczyli egzaminów
warunkiem sędziowania jest ich pozytywne zdanie. Sędziowie dla których ww. testy będą egzaminem
poprawkowym, ze względu na brak zaliczenia bądź nieusprawiedliwioną nieobecność, zobowiązani są,
zgodnie z „Regulaminem spadków i awansów” do wpłaty 30 zł na KFD z odpowiednia adnotacją.
Warunkiem przystąpienia sędziego do każdego ze sprawdzianów kondycyjnych jest przedstawienie
aktualnego badania lekarskiego.

2. EGZAMINY KONKURSOWE



5 czerwca - Egzamin pisemny (test) WS Łódź;
8 czerwca - Egzamin kondycyjny WS Łódź.

3. SZKOLENIA
Komisje Szkoleniowe KS ŁZPN i WS Łódź ustaliły następujące terminy i tematy szkoleń:
 27.03 - Szkolenie
 10.04 – Szkolenie
 24.04 – Szkolenie
 08.05 – Szkolenie
 22.05 - Szkolenie
Zajęcia odbywać się będą w auli Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Milionowej 12 od godz.
17:30.
Podczas rundy wiosennej sezonu 2016/17 będziemy zajmowali się zagadnieniami rekomendowanymi
przez Komisję Szkoleniową PZPN:
 Poważny rażący faul
 Zarządzanie
 Teamwork + spalony
 Ustawianie na polu gry
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Szkolenia będą prowadzone w formie wykładów, wraz z najnowszymi klipami szkoleniowymi, które
w każdym Wydziale Sędziowskim w łódzkim KS przeprowadzą Instruktorzy Komisji Szkoleniowej
Kolegium Sędziów ŁZPN.
Komisja Szkoleniowa WS Łódź informuje, że sędziowie z Ligi Okręgowej i A klasy z grup I są zobligowani
traktować obecność na ww. szkoleniach jako obowiązkową!
Ponadto serdecznie zapraszamy wszystkich sędziów i obserwatorów WS Łódź na wymienione szkolenia
aby poszerzyć swoją wiedzę nt. Przepisów Gry jak i ich interpretacji oraz zachowań na boisku.
Szkolenie dla sędziów futsalu zaplanowano na 20.03.2017 r. na godz. 17:30 w Łodzi przy ul. Milionowej
12.

4. PRACA PISEMNA
Podczas rundy wiosennej przewidziana jest obowiązkowa praca pisemna dla wszystkich sędziów Ligi
Okręgowej i A klasy z grup I . Będzie to analiza pracy sędziego głównego podczas jednego z meczów
Champions League. O terminie meczu i oddania pracy sędziowie zostaną powiadomieni odrębnym
komunikatem.
Mile widziane będą prace pisemne od sędziów z pozostałych grup, które będą świadczyły o ich
zaangażowaniu.

5. KURS DLA KANDYDATÓW
Informujemy, że w okresie 21.01 - 25.02.2017 r. odbywa się kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej
w Auli Wyższej Szkoły Sportowej w Łodzi przy ul. Milionowej 12.
Tegorocznym kursem opiekowali się Jakub Jankowski i Bartosz Banasiak.
Za poświęcony czas i zaangażowanie - serdecznie DZIĘKUJEMY.

6. KOLEGIUM SĘDZIÓW ŁZPN INFORMUJE
Począwszy od stycznia 2017 roku sędziowie III i IV ligi zobowiązani są do wypełniania pliku logbook,
w którym wpisywane są rodzaje i czas przeprowadzonych treningów oraz innych aktywności fizycznych.
Za kontrolę i analizę przysyłanych wyników odpowiedzialny jest jeden z Członków Komisji Szkoleniowej
KS ŁZPN, Tomasz Krawczyk.
Ponadto sędziowie III i IV ligi zobowiązani są do przeprowadzania systematycznych analiz klipów
zamieszczanych na stronie internetowej: www.lzpn.org/kolegium-sedziow/szkolenie/klipy. Każdorazowo
muszą opisać zdarzenie, podać swoją decyzję wraz z uzasadnieniem, a także zacytować odpowiedni
fragment Przepisów Gry. Za kontrolę i analizę przysyłanych plików odpowiedzialny jest jeden z Członków
Komisji Szkoleniowej KS ŁZPN, Marcin Słupiński.
Od rundy wiosennej sezonu 2016/17 sędziowie III i IV ligi w woj. łódzkim będą zobowiązani
do przesyłania po meczu raportu ze swojej pracy (samoocena). Zawiera on m.in. opis podjętych decyzji,
współpracy w zespole sędziowskim, ustawiania, zarządzania, kontroli nad zawodami i mowy ciała oraz
wskazywać elementy do doskonalenia w kolejnym meczu. Ma to na celu znaczące poprawienie
samoświadomości sędziów, co będzie prowadziło do ich rozwoju.

7. INFORMACJE OGÓLNE
Poniżej informacje do kogo kierować poszczególne zapytania związane z bieżącymi sędziowskim
sprawami:
Kierownik Obsady - Piotr Banasiak (tel. 884-055-384 lub 603-503-115) – zapytania o możliwość zamiany
meczów, zgłaszanie nieobecności, informacje odnośnie otrzymanych meczów z centrali, urlopy, kontuzje,
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zgłaszanie asystentów na poziomie III i IV ligi, sprawy związane z problemami punktualnego dotarcia
na mecz oraz wszystkimi niestandardowymi zdarzeniami na meczach w szczególności związanymi
z wcześniejszym zakończeniem, interwencją policji, zakłócaniem porządku itp.
Referent Obsady ds. Turniejów - Jakub Jankowski (tel. 662-631-521) - turnieje halowe i na trawie,
rozgrywki amatorskie, mecze szkolne, ligi szóstek - wszelkie rozgrywki pozazwiązkowe;
Referent Obsady ds. Extranetu - Rafał Siech (tel. 793-614-964) - błędne przypisanie meczu, zapomniane
hasło, zmiana danych osobowych, ponowne otwarcie sprawozdania do edycji;
Przedstawiciel ŁZPN - Krzysztof Kiernowicz (tel. 502-183-386) - sprawy związane z brakującymi
zawodnikami, problemy z zamknięciem sprawozdania, brak godziny meczu lub brak adresu boiska;
Komisja Szkoleniowa - Tomasz Radkiewicz (tel. 695-594-475) - sprawy szkoleniowe, tematyka związana
z organizacją, uczestnictwem i wynikami egzaminów WS Łódź;
Skarbnik - Marcin Muszyński ( tel. 600-522-570) - składki KFD, KFP i licencje sędziowskie.

8. KANDYDATURY NA SĘDZIÓW IV LIGI
Zarząd Wydziału Sędziowskiego w Łodzi wytypował kandydatów do awansu do IV ligi.
Koledzy w rundzie wiosennej będą uczestniczyć w egzaminach sędziów IV ligi oraz będą
obserwowani przez Zarząd KS ŁZPN.
 Kamil Krasnopolski
 Patryk Kaźmierczak
 Wojciech Pawlak
Zarząd Wydziału Sędziowskiego w Łodzi informuje wyżej wymienionych Kolegów, że docenia Waszą
dotychczasową pracę, zaangażowanie a przede wszystkim wziął pod uwagę oceny z obserwacji meczów
jak również wyniki egzaminów pisemnych i biegowych. Znajdziecie się w gronie sędziów, którzy po
ocenie meczów w Waszej klasie sędziowskiej mogą dostać szansę poprowadzenia spotkania w IV lidze.
Prosimy to wyróżnienie potraktować jako zachętę do dalszej pracy, szkolenia i podnoszenia swoich
umiejętności, które w najbliższym czasie będą mogły skutkować już pełnoprawnym Waszym awansem do
wyższej klasy rozgrywkowej.

9. ZAKOŃCZENIE KARIERY
Z końcem rundy jesiennej 2016 r. czynną przygodę z gwizdkiem zakończyli: Tomasz Radkiewicz i Rafał
Przytuła.
Kolega Tomek w swojej bogatej karierze prowadził zawody na najwyższym szczeblu rozgrywkowym,
z ekstraklasą włącznie. Przez wiele lat godnie reprezentował środowisko łódzkich sędziów na boiskach
całej Polski. Obecnie pełnił będzie rolę obserwatora szczebla centralnego.
Kolega Rafał przygodę z gwizdkiem rozpoczął ponad trzydziestu lat temu, będąc przez wiele lat
asystentem szczebla centralnego. W piłce halowej osiągnął najwyższy poziom sędziego
międzynarodowego. Obecnie jako obserwator, swoje doświadczenie będzie przekazywał młodszym
kolegom.
Tomkowi i Rafałowi serdecznie dziękujemy i życzymy satysfakcji w dalszej działalności.

VI.

SPRAWY REFERATU OBSADY
Posiedzenia Komisji Obsady odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00- 17:00
w biurze KS ŁZPN przy ul. Próchnika 5 i będą prowadzone w formie zamkniętej. W związku z powyższym
Komisja prosi o zgłaszanie wszelkich spraw drogą mailową a w szczególnych przypadkach telefonicznie.
Kierownikiem Komisji Obsady jest Piotr Banasiak (tel. 884-055-384 lub 603-503-115). Sprawy urlopów,
proszę zgłaszać z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem na podane poniżej adresy:

 obsadowiec@gmail.com;
 banasiak68@gmail.com.
Komunikaty Komisji Obsady będą publikowane od wtorku:
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na stronie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w zakładce Kolegium Sędziów: www.lzpn.org;
na portalu Facebook w grupie Referee Łódź.

Na podstawie zamieszczonych komunikatów, każdy sędzia sam wypisuje delegacje na zawody
korzystając z tabel z ryczałtami i kosztami dojazdu. Druki delegacji można pobrać w Biurze ŁZPN lub
wydrukować ze stron ŁZPN i WS Łódź.
Przypominamy o konieczności sprawdzania godzin rozpoczęcia meczów na stronie Łódzkiego Związku
Piłki Nożnej: www.lzpn.org, a także potwierdzania uczestnictwa w zawodach w systemie Extranet (do
czwartku do godz. 22:00).
Przypominamy również o konieczności wysyłaniu SMS z wynikiem meczu do systemu Extranet
niezwłocznie po zakończeniu zawodów (do 15 minut po zakończeniu). Sprawozdanie sędziego
powinno być wypełnione i zamknięte w systemie Extranet najpóźniej 24 godziny po zakończeniu
zawodów. Wersje papierowe sprawozdania prosimy o przechowywanie do ewentualnej weryfikacji
wersji elektronicznej minimum 3 miesiące od zakończenia zawodów.
Sędziowie, przed ewentualnym odrzuceniem meczu w systemie Extranet (możliwe tylko w
wyjątkowych sytuacjach) są zobowiązani wcześniej skontaktować się z Kierownikiem Obsady Piotrem
Banasiakiem i powiadomić o zaistniałej sytuacji podając przyczynę, z jakiego powodu nie mogą
sędziować zawodów, na które zostali delegowani.
Dopiero po uzyskaniu zgody i akceptacji Komisji Obsady będą z danych zawodów zdjęci i zastąpieni
przez innego sędziego na tych zawodach.

VII.

SPRAWY REFERATU OBSERWATORÓW
1. Obserwatorzy KS ŁZPN są zobowiązani do czynnego uczestnictwa w szkoleniach.
2. Raport obserwatora powinien być przesłany jedynie w postaci elektronicznej drogą mailową na
adres:
 obserwatorzy.wslodz@gmail.com - z zawodów klasy okręgowej i niższych.
3. Prośba o urlopowanie winna być zgłaszana z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem do Kierownika
referatu obsady obserwatorów na wskazany w pkt. 2 adres mailowy.
4. Raporty z obserwacji sędziowie otrzymają drogą mailową na swoją skrzynkę pocztową (nie będzie
raportów drukowanych).
5. Telefon kontaktowy do Referenta obserwatorów Rafała Przytuły 795-002-765
6. W bieżącym sezonie każdy obserwator sam wypisuje delegacje na zawody korzystając z
zamieszczonych na stronie ŁZPN tabel z ryczałtami i kosztami dojazdu.
7. Egzamin dla obserwatorów WS w Łodzi odbędzie się w dniu 13 marca o godz. 16:30 przed Zebraniem
Plenarnym.

VIII.

WYRÓŻNIENIA
Na wniosek Zarządu Wydziału Sędziowskiego w Łodzi wyróżnieni zostali:

Tytuł Sędziego Zasłużonego PZPN



Piotr Banasiak
Sebastian Stawicki

Za 65 - letnią działalność


Włodzimierz Michalak

Za 45 – letnią działalność



Sławomir Drzewiecki
Jerzy Gniadek
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Wiesław Karolak
Wacław Lichocki
Zbigniew Nestorowicz
Stanisław Nowak
Bogusław Ogrodzki
Marian Okrój
Janusz Pękalski

Za 40 – letnią działalność






Piotr Grzegorczyk
Andrzej Majchrzak
Włodzimierz Pietrzak
Roman Walczak
Eugeniusz Wazia

Za 35 – letnią działalność



Andrzej Marczak
Wiesław Nowak

Za 25 – letnią działalność







Krzysztof Maśliński
Zbigniew Patora
Krzysztof Rutkowski
Andrzej Siejka
Radosław Siejka
Arkadiusz Śpiewak

Za przeprowadzenie 500 zawodów Złotą Odznaką






Jakub Jankowski
Maciej Majewski
Marcin Paraszkiewicz
Albert Różycki
Radosław Urbaniak

Za przeprowadzenie 300 zawodów Srebrną Odznaką




IX.

Krystian Łukasik
Paweł Zasadziak
Adam Zygmunciak

ZAWIESZENIA
W związku z samowolny prowadzeniem zawodów towarzyskich Bartosz Pyciarz i Dominik Wyderkiewicz
nie będą uwzględniani w obsadzie zawodów do końca marca br.

X.

SPRAWY OGÓLNE
1. Przypominamy sędziom, że zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych
musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport,
legitymacja szkolna, prawo jazdy) z aktualną fotografią.
Brak okazania w/w dokumentu przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do
gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.
W/w zawodnik nie może być w tym momencie wpisany do protokołu sędziowskiego.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

Brak okazania w/w dokumentu po rozpoczęciu meczu względnie po jego zakończeniu zobowiązuje
sędziego do przeprowadzenia procedury konfrontacyjnej i szczegółowego opisania sytuacji
w sprawozdaniu z zawodów.
Zawodnik nie posiadający aktualnych badań lekarskich nie może być dopuszczony do zawodów.
Badania lekarskie zawodników ważne są maksymalnie 6 miesięcy, o ile lekarz nie ustali
wcześniejszego terminu badań.
Fakt nie dopuszczenia zawodnika do gry z powodu braku aktualnych badań, musi być odnotowany
w sprawozdaniu z zawodów.
Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności osoby sprawującej opiekę
medyczną na zawodach i odnotowania tego faktu w protokole sędziowskim.
Osoba ta ma obowiązek złożenia podpisu na sprawozdaniu z zawodów.
Przypominamy o obowiązku punktualnego rozpoczynania zawodów. Opóźnione rozpoczęcie
zawodów z powodu spóźnionego przybycia sędziów na obiekt, jest podstawą do podjęcia sankcji
dyscyplinarnych w stosunku do winnych.
Prosimy o pisemne zgłaszanie do Referatu Obsady wszelkich zmian dotyczących miejsca
zamieszkania, numeru telefonu itp.
Informujemy sędziów, że prowadzone przez nich zawody towarzyskie, sparingowe, i inne,
ewidencjonowane będą tylko na podstawie złożonych w Biurze KS ŁZPN sprawozdań z tych
zawodów.
Unifikacja
przepisów
w
klasach
młodzieżowych
znajduje
się
pod
adresem:
http://www.lzpn.org/wgrane-pliki/unifikacja-kolegium-sedziow.pdf.

4. SPRAWY KSP i KFD
1.

Zgodnie z ustaleniami KS PZPN wysokość składki KSP za 2017 rok wynosi 52 zł, natomiast
odprawa pośmiertna wynosi 8 500 zł.
Wysokość składki KFD za 2017 rok:

2.
Liga

Główny

Asystent

Obserwator

próbni

25

-

-

pozostali

30

-

30

A-klasa

40

-

40

okręgówka

50

-

50

IV

60

-

70

III

90

-

100

II

120

-

130

I

170

120

160

ekstraklasa

250

170

200

międzynarodowi

650

400

300

3. Każdy sędzia czynny płaci składkę KSP (52 zł) plus składkę KFD zgodnie z powyższą tabelą.
Przykładowo sędzia klasy B płaci łącznie 82 zł (KSP 52 zł, KFD 30 zł).
Zgodnie z Regulaminem KFD §18
W przypadku niedopełnienia obowiązku płacenia składek sędzia czynny bądź obserwator może być
zawieszony w prawach członka KS ŁZPN.
Ponadto Zarząd WS może zastosować inne konsekwencje w stosunku do sędziów i obserwatorów,
którzy nie zapłacą składek w terminie (30 kwietnia).
4.
5.

Termin dokonywania wpłat upływa 30 kwietnia 2017 r.
Wpłat można dokonywać w siedzibie ŁZPN, a także bezpośrednio na konto:
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Konto Wydziału Sędziowskiego w Łodzi
09 1240 2539 1111 0010 2190 9776
Marcin Muszyński
Prosimy o szczegółowy opis wpłaty, np. KSP za rok 2017, KFD za rok 2017, a w przypadku gdy przelew
nie jest wykonywany z rachunku sędziego również o podanie imienia i nazwiska sędziego, którego
dotyczy wpłata.

SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY

WS w Łodzi

WS w Łodzi

Jakub Jankowski

Zbigniew Kuleta

