
ZASADY AWANSU I SPADKU SĘDZIÓW 

Wydziału Sędziowskiego w ŁODZI 

I. UWAGI OGÓLNE 

 

1. Do prowadzenia zawodów piłki nożnej w ramach rozgrywek prowadzonych przez Łódzki 

Związek Piłki Nożnej mogą być wyznaczeni jedynie sędziowie spełniający wymogi niniejszych 

„Zasad awansów i spadków’” 

a. są pełnoletni, 
b. w przypadku niepełnoletniości (jednak minimum 16 lat) dostarczyli pozwolenie od opiekunów 

prawnych na prowadzenie zawodów, jako sędziowie. 

c. posiadają minimum średnie wykształcenie – sędziowie uczący się muszą uczęszczać do szkoły 

dającej średnie wykształcenie, 

d. odznaczają się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

e. osiągają pozytywne oceny na prowadzonych zawodach, oraz z egzaminów sędziowskich, 

f. nie mogą być trenerem, pracownikiem ani działaczem klubu sportowego posiadającego sekcję 

piłki nożnej, ani też nie mogą otrzymywać żadnych świadczeń pieniężnych bądź innych od klubu z 

wyjątkiem tych wynikających z czynności wykonywanych z polecenia WS w Łodzi. Sędzia, który jest 

czynnym zawodnikiem nie może prowadzić zawodów w klasie (w grupie), w której występuje jako 

zawodnik. 

W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach sędzia może być trenerem, pracownikiem lub działaczem 

klubu sportowego wyłącznie za zgodą Zarządu Wydziału Sędziowskiego w Łodzi, 

g. posiadać licencję sędziowską na dany sezon rozgrywkowy, 

h. wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów, 

i. posiadać opłacone składki KFD i KSP 

j. dysponować odpowiednią sprawnością fizyczną oraz posiadać sportową sylwetkę. 

2. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów WS w Łodzi nadawane są na jeden sezon 

rozgrywkowy i stanowią podstawę do nadania licencji. 

3. Zarząd WS w Łodzi ma prawo delegować sędziów na mecze wyższej klasy, niż nominalnie im 

przysługująca w danym sezonie. 

4. Awans i spadek sędziów WS w Łodzi następuje po zakończeniu całego sezonu 

rozgrywkowego, z wyjątkiem przypadków opisanych w par. VI pkt. 4. 

W uzasadnionych przypadkach Zarząd WS w Łodzi ma prawo decydować o awansach i spadkach 

również w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego. 

 

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIEKU I ILOŚCI SĘDZIÓW 

 

1. Liczbę sędziów posiadających uprawnienia do prowadzenia zawodów w poszczególnych 

klasach rozgrywkowych ustala Zarząd Wydziału Sędziowskiego uwzględniając regulaminy awansów i 

spadków IV ligi. 

2. Liczba sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych ustalana jest przy założeniu, żeby 

każdy sędzia grupy A poprowadził minimum 4 spotkania w każdej rundzie w swojej klasie. Sędziowie 

grupy „B” uwzględniani są w obsadzie swojej klasy rozgrywkowej zgodnie z zapotrzebowaniem 

Komisji Obsady WS w Łodzi. 

5. Zarząd WS w Łodzi zgodnie z „Zasadami awansu i spadku sędziów KS ŁZPN” powołuje 

następujące grupy sędziów: 

· Top Amator E (nominalnie uprawnieni do prowadzenia zawodów klasy okręgowej i niższych 

klas rozgrywkowych – seniorskich i młodzieżowych), 

· grupa sędziów Próbnych, 

· grupa sędziów Senior. 

6. Zarząd KS ŁZPN, na wniosek Komisji Szkoleniowej, powołuje sędziów do grupy „Top Amator D” 

(nominalnie uprawnieni do prowadzenia zawodów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych – 

seniorskich i młodzieżowych). Tryb egzaminów, ilość sędziów oraz skład osobowy określa stosowny 

„Regulamin Awansu i Spadków” KS ŁZPN.



7. Ustala się brak ograniczeń, co do ilości sędziów w poszczególnych grupach sędziowskich. 

8. O ilości sędziów oraz składzie osobowym grupy Top Amator E, grupy sędziów Próbnych oraz 

grupy sędziów Senior decyduje Zarząd Wydziału Sędziowskiego w Łodzi. 

9. W trakcie sezonu Zarząd KS ŁZPN, wyłącznie na wniosek Wydziału Sędziowskiego w Łodzi 

lub Komisji Szkoleniowej, może przenosić sędziów do wyższych lub niższych grup sędziowskich Top 

Amator D lub E. 

10. Awans do grupy sędziowskiej Top Amator E otrzymuje sędzia próbny, który uzyskał tytuł 

sędziego rzeczywistego na podstawie uchwały KS ŁZPN, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Szkoleniowej KS ŁZPN. 

11. Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów szczebla WS w Łodzi kończą się 30 czerwca 

danego roku lub w wyjątkowych przypadkach do zakończenia trwającego sezonu. 

 

III. EGZAMINY PRAKTYCZNE 

 

1. Na zawodach sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym (obserwacjom) - według 

wytycznych Kolegium Sędziów PZPN. Oceny wystawiane są w skali od 5 do 10 punktów z 

możliwością stopniowania, co 0,1 pkt. 

2. Egzamin przeprowadzają Obserwatorzy (byli sędziowie) oraz sędziowie Szczebla 

Centralnego, posiadający uprawnienia do przeprowadzania egzaminu, delegowani przez Zarząd WS w 

Łodzi. 

Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę - na prośbę Zarządu WS w Łodzi - dodatkowy egzamin 

praktyczny przeprowadzą także sędziowie szczebla centralnego, pełniący funkcję sędziego asystenta u 

sędziego objętego egzaminem praktycznym. 

Forma i zakres w/w dodatkowych obserwacji - zgodnie z wytycznymi Zarządu Wydziału 

Sędziowskiego w Łodzi oraz Komisji Szkoleniowej WS w Łodzi. 

3. Jeżeli sędzia otrzyma notę „7.4” lub niższą zostanie odsunięty od prowadzenia zawodów na 

okres 4 (czterech) najbliższych kolejek rozgrywkowych, a następnie będzie poddany egzaminowi 

praktycznemu, na podstawie którego Zarząd WS ŁZPN oceni przydatność sędziego do prowadzenia 

spotkań w danej klasie rozgrywkowej. W przypadku oceny „poniżej oczekiwań” sędzia zostanie 

przesunięty do klasy niższej. 

4. Od wysokości ocen wystawionych przez obserwatorów nie przysługuje odwołanie za 

wyjątkiem uzasadnionych przypadków. Zarząd WS w Łodzi anuluje ocenę wystawioną przez 

obserwatora jedynie na podstawie materiału filmowego lub z powodu błędnego opisu dokonanego 

przez obserwatora w arkuszu obserwacji - mającego wpływ na obniżenie oceny. Każda taka sytuacja 

będzie rozpatrywana indywidualnie, po przedłożeniu pisma przez zainteresowanego sędziego. 

5. Sędzia, aby został uznany za sklasyfikowanego z możliwością awansu w sezonie 

rozgrywkowym,: 

- powinien być poddany obserwacjom sprawdzającym jego umiejętność prowadzenia zawodów 
6. Sędziemu prowadzącemu zawody klasy niższej zalicza się ocenę z tych zawodów, jeżeli 

Zarząd WS w Łodzi delegował na te zawody obserwatora. 

7. Sędziemu, który ubiega się o awans, prowadzącemu zawody klasy wyższej zalicza się ocenę z 

tych zawodów, jeżeli był wyznaczony na te zawody obserwator. 

8. Jeśli sędzia otrzymał notę tzw. „łamaną” np. 7.9/8.3 z powodu jednego poważnego błędu w danym 

sezonie rozgrywkowym, to o ile sędzia otrzyma tylko jedną taką notę do klasyfikacji końcowej 

zaliczona będzie nota wyższa. Jeśli natomiast taki przypadek będzie miał miejsce po raz drugi w tym 

samym sezonie, to już w drugim i kolejnym przypadku zostanie zaliczona nota niższa. Analogicznie 

będą zaliczane oceny z obserwacji TV 

 

IV. EGZAMINY TEORETYCZNE I KONDYCYJNE 

 

1. Udział w egzaminach teoretycznych i kondycyjnych jest obowiązkiem każdego sędziego WS 

w Łodzi.



2. Sędzia przystępujący do egzaminu kondycyjnego musi każdorazowo posiadać przy sobie 

ważne badania lekarskie oraz oświadczenie o czystości organizmu - nie może być pod wpływem 

żadnych środków uważanych za dopingujące i/lub odurzające. W przypadku udokumentowania 

stwierdzenia w organizmie środków odurzających lub narkotyków Zarząd  WS w Łodzi 

będzie wnioskował o dożywotnie skreślenie z grona członków organizacji sędziowskiej. 

3. W każdym sezonie rozgrywkowym sędzia zostanie poddany minimum 2 egzaminom 

teoretycznym i 2 egzaminom kondycyjnym – wszystkie egzaminy będą miały charakter konkursowy. 

4. Na egzamin teoretyczny składa się test z 30 pytań, na które odpowiedzi należy udzielić w czasie 30 

minut. Z egzaminu teoretycznego otrzymuję się ocenę według poniższej tabeli 

Ilość punktów Ocena 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 4,40 23,5 3,90 

23,0 3,60 22,5 3,45 

22,0 3,30 21,5 3,15 

21,0 3,00 Poniżej 21,0 Niezaliczony 

 

5. Egzamin uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania przez sędziego nie mniej niż 21,0 

punktów na 30 możliwych do zdobycia. 

6. Podczas sezonów rozgrywkowych sędziowie Ligi Okręgowej i A klasy podzieleni są na grupę 

„A” i „B”. Decyzje o podziale na grupy podejmuje Zarząd WS w Łodzi wraz z Komisją Szkoleniową. 

Podział podporządkowany jest możliwością kolejnych awansów potencjalnych kandydatów na 

sędziów grup Top Amator „E” i „D” - tak, aby spełniać warunki Zasad i Awansów KS Łódź. 

Zarząd WS w Łodzi przy podziale na w/w grupy bierze także pod uwagę: dyspozycyjność do 

prowadzenia zawodów, aktywne działanie w organizacji sędziowskiej. zaangażowanie w charakterze 

sędziego głównego oraz opinię Komisji Szkoleniowej i Komisji Mentorskiej. 

Sędziowie klasy „B”, grupa sędziów Próbnych i grupa sędziów Senior zaliczają egzamin kondycyjny 

na warunkach gr. „B” 

 

Egzamin kondycyjny dla sędziów przeprowadzany będzie według następujących 

zasad: 
 

Test 1 – gr. „A”: 
 

6 x 40 metrów w odstępach 1 minuty- maksymalny dopuszczalny czas 6,0 sekundy dla każdego z 6 

szybkich biegów. 

 
 

Test 1 – gr. „B”: 
 

6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych - maksymalny dopuszczalny czas 6,4 sekundy dla 

każdego z 6 szybkich biegów (dla sędziów asystentów 6,2sek)



Dotyczy gr. „A” i „B”: 
 

Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). 

Jeżeli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym 

starcie. Jeżeli dwa sprinty są niezaliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. 

Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1 . 

Test 2 – gr. A: 

Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. 
Na pierwszy gwizdek prowadzącego test  - sędziowie muszą pokonać 75  metrów czasie 15 sekund     

z miejsca startu. Po czym mają oni 18 sekund na pokonanie 25 metrów idąc. Na kolejny sygnał 

gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 75 metrów w czasie 15 sekund, po czym następuje 

przejście 25 metrów w czasie 18 sekund. 

Powtórzenie czterech sprintów oraz marszu składa się na jedno okrążenie. 

Każdy sędzia musi  przybyć  przed  sygnałem  gwizdka  do  ‘’strefy  chodzenia’’,  którą  wyznaczają  

2 pachołki (1,5 metra przed i 1,5 metra za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeżeli sędzia wyraźnie 

nie postawi jednej stopy w ‘’strefie chodzenia’’, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. 

Za pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony. 

Sędziowie nie mogą opuścić ‘’strefy chodzenia’’ przed następnym 

gwizdkiem.  

Test 2 – gr. B: 

Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. 
Na pierwszy gwizdek prowadzącego test  - sędziowie muszą pokonać 75  metrów czasie 17 sekund     

z miejsca startu. Po czym mają oni 22 sekundy na pokonanie 25 metrów idąc. Na kolejny sygnał 

gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 75 metrów w czasie 17 sekund, po czym następuje 

przejście 25 metrów w czasie 22 sekundy. 

Powtórzenie czterech sprintów oraz marszu składa się na jedno okrążenie. 
Każdy sędzia musi  przybyć  przed  sygnałem  gwizdka  do  ‘’strefy  chodzenia’’,  którą  wyznaczają  

2 pachołki (1,5 metra przed i 1,5 metra za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeżeli sędzia wyraźnie 

nie postawi jednej stopy w ‘’strefie chodzenia’’, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. 

Za pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony. 

Sędziowie nie mogą opuścić ‘’strefy chodzenia’’ przed następnym gwizdkiem 

 

12 pełnych okrążeń - ocena 5,00 

11 pełnych okrążeń - ocena 4,85 

10 pełnych okrążeń - ocena 4,70 

9 pełnych okrążeń - ocena 4,55 

8 pełnych okrążeń - ocena 4,40 

7 pełnych okrążeń - ocena 4,20 
W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test kondycyjny nie będzie 

zaliczony. 

7. Limity z egzaminu kondycyjnego ustala się na następującym poziomie: 

- liga okręgowa - 10 okrążeń, 

- A-klasa -  9 okrążeń, 

- B klasa i pozostali - 7 okrążeń 
8. W przypadku sędziów grup „A” ligi okręgowej i klasy „A”, ubiegających się o awans 

minimum zaliczeniowe wynosi dla testu pisemnego 24 punkty, zaś dla testu kondycyjnego 12 okrążeń. 

9. Sędziowie zaliczający teorię lub kondycję, po niezdanym egzaminie w pierwszym terminie, w 

II terminie otrzymują ocenę 3,00. 

10. Sędziowie podchodzący do egzaminu w drugim terminie po usprawiedliwionej nieobecności bądź 

wcześniejszej kontuzji oceniani są wg. pkt. 4, 6 tego paragrafu.



11. Biorąc pod uwagę punkty 8, 9, 10 oraz 16 powyższego paragrafu w Regulaminie, Zarząd WS 

może w uzasadnionych przypadkach / np. egzaminy czy szkolenia na szczeblu centralnym pod 

auspicjami KS PZPN, leczenie, ważne obowiązki służbowe, rodzinne bądź inne nieokreślone powyżej/ 

odstąpić od konieczności spełnienia wymogów określonych w punktach 8, 9, 10 i 16 

Każdy taki przypadek będzie przez Zarząd WS Łódź rozpatrywany indywidualnie. 

12. Jeśli sędzia nie zaliczy egzaminu teoretycznego może go poprawiać tylko w terminie 

wyznaczonym przez Zarząd WS w Łodzi. Sędzia zostanie odsunięty od prowadzenia wszystkich 

zawodów zarówno w charakterze sędziego głównego jak i asystenta do czasu zaliczenia teorii w 

najbliższym możliwym terminie. 

13. Jeżeli w trakcie egzaminu kondycyjnego sędzia nie osiągnie limitu dla klasy rozgrywkowej, 

do której sędziowania ma uprawnienia, to pod warunkiem, że przebiegnie co najmniej 6 pełnych 

okrążeń zostanie przeniesiony do grupy „sędziowie do dyspozycji”. 

Sędzia z grupy „sędziowie do dyspozycji” uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zawodów jako 

asystent w klasie „A”, „B” oraz młodzieżowych za wyjątkiem wojewódzkiej ligi juniorów starszych i 

młodszych. 

Sędziowie „do dyspozycji” nie mają uprawnień do pełnienia funkcji sędziego głównego na zawodach 

seniorskich. 

14. W grupie „sędziowie do dyspozycji” sędzia pozostaje do czasu zaliczenia egzaminu 

kondycyjnego na poziomie wymaganym dla jego klasy rozgrywkowej – jednak nie później niż w 

trzeciej kolejnej próbie. Trzykrotne nie zdanie egzaminu biegowego powoduje spadek sędziego do 

klasy niższej. 

Sędzia na własną prośbę może od razu zgłosić na piśmie prośbę o przeniesienie do grupy ”sędziów do 

dyspozycji” i przystąpienie do egzaminu kondycyjnego na zasadach ustalanych przez Zarząd WS w 

Łodzi. 

  
15. Każdy sędzia przystępujący do egzaminu poprawkowego (dotyczy sędziów, którzy w 

pierwszym terminie uzyskali wynik negatywny, bądź ich nieobecność była nieusprawiedliwiona - 

niezgłoszona przed egzaminem) wnosi przed przystąpieniem do egzaminu opłatę w wysokości 40 

złotych, za każdy egzamin poprawkowy. W/w opłatę należy uiścić na konto Koleżeńskiego Funduszy 

Dyspozycyjnego (KFD). Dowód wpłaty należy okazać komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem 

do egzaminu.       Opłaty dotyczą zarówno egzaminu teoretycznego jak i kondycyjnego. 

16. Sędziowie z gr. „A”, którzy nie zaliczyli egzaminu kondycyjnego, egzamin poprawkowy zdają 

już na zasadach sędziów gr. „B”., Jeśli niezaliczonym egzaminem był egzamin podczas rundy 

jesiennej, podczas rundy wiosennej także zdają już egzamin przyporządkowany gr. „B”, w związku z 

niespełnieniem warunków dotyczących awansu. Dotyczy sędziów, którzy przystąpili do egzaminów i 

ich nie zaliczyli. Powyższy punkt nie obowiązuje w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na 

egzaminach lub kontuzji powstałej w trakcie egzaminów. 

W indywidualnych przypadkach wyszczególnionych w pkt. 11 powyższego paragrafu Regulaminu, 

Zarząd może odstąpić od powyższych zapisów. 

17. Sędziowie gr. „B” mogą drogą pisemną do Zarządu wnioskować o możliwość zdawania 

egzaminu kondycyjnego na warunkach gr. „A”, tak, aby być branym pod uwagę jako potencjalny 

kandydat do awansu. Każdy taki przypadek będzie traktowany indywidualnie. 

18. Nieobecność nieusprawiedliwiona na egzaminie teoretycznym powoduje utratę uprawnień do 

prowadzenia zawodów w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej, aż do czasu zaliczenia egzaminu.



19. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie kondycyjnym lub jego nie zaliczenie 

powoduje wstrzymanie sędziego w obsadzie z wyjątkiem punktu 13. 

20. Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej 

przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin powtórzyć po 

zgłoszeniu gotowości o przystąpienia do testu sprawnościowego w terminie wyznaczonym przez 

Zarząd WS w Łodzi. 

21. Zarząd WS w Łodzi w przypadku przystąpienia przez sędziego w danej rundzie do egzaminów 

organizowanych przez Kolegium Sędziów ŁZPN bądź Kolegium Sędziów PZPN uwzględni wyniki 

tych egzaminów w klasyfikacji sędziów na dany sezon. Jednakże na pisemny wniosek sędziego może 

on przystąpić do egzaminu podczas egzaminów WS w Łodzi. Sędziemu w takim przypadku zostanie 

zaliczony wynik z egzaminów WS w Łodzi. 

22. Zarząd WS Łódź, na wniosek Komisji Szkoleniowej, może jeden raz podczas rundy rozgrywkowej 

zorganizować test filmowy i/lub pracę pisemną, które będą miały charakter zaliczeniowy. 

 

V. LISTY KLASYFIKACYJNE 

 

1. Listę klasyfikacyjną w każdej klasie rozgrywkowej ustala się po zakończeniu sezonu 

rozgrywkowego, przez uszeregowanie sędziów w kolejności ocen od najwyższej do najniższej. 

2. Końcową ocenę sędziego stanowi suma niżej wymienionych składowych: 

• średnia ocena z obserwacji pomnożona przez współczynnik równy 3, 

• średniej arytmetycznej ocen z egzaminów teoretycznych i kondycyjnych, 

• punkty ujemne wynikające z braku, bądź niezaliczenia pracy pisemnej, 

• punkty dodatnie za bardzo dobrą pracę pisemną lub test filmowy, 

Średnie arytmetyczne ocen wylicza się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 
3. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej punktacji na liście 

kwalifikacyjnej (końcowej), po zakończeniu sezonu bądź rundy, o miejscu decydują kolejno: 

a) wyższa średnia z egzaminu praktycznego (obserwacji), 

b) ocena z egzaminu kondycyjnego, 

c) średnia ocen z egzaminów teoretycznych 

d) decyzja Zarządu WS w Łodzi 

4. Sędziemu, który nie złoży w terminie lub nie zaliczy testu filmowego lub pracy szkoleniowej 

(pisemnej) zostanie odjęte 0,05 punktu za każdy test lub pracę pisemną, do oceny końcowej uzyskanej 

przez sędziego za dany sezon rozgrywkowy. W przypadku bardzo dobrej pracy decyzją Komisji 

Szkoleniowej WS w Łodzi sędziemu będzie dodane 0,05 punktu do oceny końcowej. 

5. Sędzia, który będzie miał 100% obecności na szkoleniach prowadzonych przez WS w Łodzi 

otrzyma dodatkowe 0,05 punktu do oceny końcowej za dany sezon rozgrywkowy. 

Natomiast w przypadku nieobecności na wszystkich szkoleniach prowadzonych przez WS w Łodzi w 

danej rundzie rozgrywkowej Zarząd WS może wyciągnąć konsekwencje w postaci zmniejszonej 

liczny zawodów oraz odjęciem 0,05 pkt od oceny końcowej 

6. Sędzia, który nie ureguluje składek „KFD-Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny” oraz Fundacji 

KSP nie będzie brany pod uwagę przez Zarząd WS w Łodzi do awansu do wyższej klasy 

rozgrywkowej. Nie będzie uwzględniany także w obsadzie Komisji Obsady WS oraz KS ŁZPN. 

 

VI. AWANSE i SPADKI 

 

1. Liczbę sędziów awansujących w następnym sezonie ustala Wydział Sędziowski w Łodzi po 

zakończeniu sezonu rozgrywkowego przestrzegając następujących zasad: 

- na egzaminy do IV ligi - zgodnie z regulaminem awansów i spadków sędziów IV ligi, 

- awans do pozostałych klas – zgodnie z założeniami wynikającymi z zapisu par. II 
- Liczbę sędziów spadających z poszczególnych klas musi być taka, aby mogły być spełnione 

zasady pkt. II. 

2. Sędzia, który nie zaliczy egzaminu teoretycznego w pierwszym oraz drugim wyznaczonym 

terminie automatycznie spada do niższej klasy rozgrywkowej, przy czym nie dotyczy to sędziów klasy 

„B”. Zapis ten nie ma zastosowania w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności na egzaminach. Każdy 

taki przypadek Zarząd WS Łódź będzie rozpatrywał indywidualnie.



3. Awans do wyższych klas otrzymują sędziowie na zakończenie sezonu zgodnie z uchwałą 

Zarządu Wydziału Sędziowskiego w Łodzi. 

Zarząd WS w Łodzi podejmując w/w uchwałę bierze pod uwagę listy klasyfikacyjne, dyspozycyjność, 

zaangażowanie, perspektywę rozwoju danego sędziego oraz opinię Komisji Szkoleniowej i Komisji 

Mentorskiej. 

Bezpośredni awans mogą uzyskać także sędziowie zajmujący dalsze miejsca na listach 

klasyfikacyjnych, którzy według Zarządu i Komisji Szkoleniowej WS Łódź gwarantują większą 

perspektywę rozwoju i zaangażowania. Każda taka sytuacja będzie indywidualnie rozpatrywana przez 

Zarząd i Komisję Szkoleniową WS Łódź 

4. Zarząd WS w Łodzi może zastosować tzw., „płynny awans” w trakcie całego sezonu 

rozgrywkowego dla wyróżniających się sędziów. Decyzje takie będą każdorazowo rozpatrywane 

indywidualnie w stosunku do każdego sędziego. 

5. Zgodnie z Zasadami Spadków i Awansów Sędziów KS ŁZPN, Zarząd WS w Łodzi po rundzie 

jesiennej wskaże wyróżniających się sędziów Klasy Okręgowej Zarządowi KS ŁZPN, którzy mogą 

być uprawnieni do sędziowania wyższej niż dotychczasowa, klasy rozgrywkowej. 

6. Zarząd WS w Łodzi nadaje uprawnienia sędziego „próbnego" po zakończeniu kursu 

sędziowskiego, o ile kandydat spełni następujące warunki: 

a. udzieli minimum 70 % poprawnych odpowiedzi w teście 

b. zaliczy egzamin biegowy dla sędziów gr. B 

7. Sędzia próbny uzyska uprawnienia sędziego rzeczywistego, jeżeli przeprowadzi minimum 25 

spotkań jako sędzia główny bądź asystent oraz na egzaminie konkursowym spełni następujące 

wymagania: 

a. udzieli minimum 70 % poprawnych odpowiedzi w teście 

b. zaliczy egzamin dla sędziów gr. B 

Kandydat na sędziego rzeczywistego musi złożyć do WS w Łodzi deklarację „KSP” wraz ze zdjęciem. 
8. Ukaranie sędziego w trakcie danego sezonu rozgrywkowego prawomocną karą dyscyplinarną, 

może skutkować brakiem awansu do klasy wyższej rozgrywkowej. 

Decyzja ostateczna należy jednak do Zarządu WS w Łodzi po zasięgnięciu opinii Komisji 

Szkoleniowej WS. 

Zarząd WS może karać we własnym zakresie sędziów i obserwatorów karami regulaminowymi w 

postaci odsunięcia od sędziowania/obserwacji na czas określony/ nieokreślony/ do wyjaśnienia sprawy 

oraz skierować sprawę do rozpatrzenia do Komisji Dyscypliny ŁZPN. 

9. Zarząd WS w Łodzi może w trakcie sezonu podjąć decyzję o delegowaniu sędziego próbnego 

na zawody drużyn seniorskich. 

10. Jeżeli sędzia próbny w ciągu dwóch lat od skończenia kursu tj. na najbliższych trzech 

egzaminach konkursowych nie spełni wymagań pkt. 8 zostanie skreślony z listy sędziów. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zarząd WS w Łodzi może udzielić urlopu sędziemu na jego pisemny wniosek. Sędzia, który 

po zakończeniu urlopu nie zaliczy egzaminów teoretycznego i kondycyjnego, (jeżeli z powodu urlopu 

nie mógł uczestniczyć w egzaminach w ustalonym terminie) zostanie przesunięty do niższej klasy 

rozgrywkowej. 

2. Sędziowie, którzy przenoszą się do WS w Łodzi z innych Wydziałów Sędziowskich zostaną 

poddani obserwacji przeprowadzonej przez członka Zarządu WS w Łodzi bądź obserwatora szczebla 

centralnego. Na podstawie oceny z takiej obserwacji Zarząd WS w Łodzi podejmie decyzję o 

przyznaniu sędziemu klasy rozgrywkowej. 

3. Zarząd WS ŁZPN może nakładać na sędziów dodatkowe zadania szkoleniowe, jak m.in. 

przesyłanie samooceny po prowadzonych przez siebie meczach, udział w szkoleniu 

korespondencyjnym lub działalności szkoleniowej Wydziału Sędziowskiego w Łodzi lub KS ŁZPN.



4. Sędzia może być przesunięty do niższej klasy w czasie trwania całego sezonu 

rozgrywkowego, jeżeli: 

• prowadzi zawody poniżej oczekiwań, 

• naruszy normy etyczno-moralne, 

• nie wykazuje odpowiedniego zdyscyplinowania, 
• nie przestrzega Regulaminów i Postanowień Zarządu WS w Łodzi i 

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 

5. Do interpretacji niniejszych „Zasad awansu i spadku" upoważniony jest jedynie Zarząd 

Wydziału Sędziowskiego w Łodzi. 

6. Zarządowi WS ŁZPN podczas trwania sezonu przysługuje prawo do zmian w zapisach 

powyższych Zasadach Awansu i Spadku WS w Łodzi 

7. Tracą moc dotychczasowe „Zasady awansu i spadku". 

 

8. Niniejsze „Zasady" ze zmianami zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd WS w Łodzi na 

posiedzeniu w dniu 12.01.2022 r. i przedłożone Zarządowi Kolegium Sędziów ŁZPN 

 

9. Zasady wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez KS w Łodzi. 

 

 

Instruktor szkolenia Przewodniczący WS w Łodzi 

 

 

 Arkadiusz Śpiewak  Tomasz Radkiewicz 


