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Rzeszów, czerwiec 2020 r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA.
2. Mentora Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej powołuje i odwołuje Zarząd
Podkarpackiego ZPN na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN,
nadając mu jednocześnie uprawnienia na dany sezon rozgrywkowy.
3. Ilość mentorów na dany sezon ustala Zarząd Kolegium Sędziów.
4. Funkcję Mentora Podkarpackiego ZPN może sprawować osoba posiadająca między
innymi:
• Bardzo dobrą znajomość Przepisów gry w piłkę nożną,
• Predyspozycje pedagogiczne,
• Umiejętność prowadzenia egzaminu praktycznego,
• Wieloletnie doświadczenie sędziowskie,
• Umiejętność prawidłowej oceny sędziego.
• Aktywnie uczestnicząca w działalności macierzystego Kolegium Sędziów,
szczególnie w zakresie szkolenia,
• Uczestnicząca we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS
Podkarpackiego ZPN,
• Wykazująca się należytą dyspozycyjnością przy obsadzie zawodów.
5. Obsada na zawody:
• Mentora na zawody Ekstraklasy, I i II ligi deleguje Kolegium Sędziów PZPN,
• Mentora na zawody deleguje Przewodniczący Programu Mentorskiego
6. Obsada Mentorów wszystkich klas jest jawna.
7. Częstotliwość delegowania Mentora na zawody piłkarskie leży w gestii
Przewodniczącego Programu Mentorskiego i nie podlega roszczeniom ze strony
Mentora.
8. Koszty delegacji Mentora na zawody piłkarskie IV i V i pozostałych klas pokrywane
będą ze środków pozyskanych z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§2
Warunki i kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na mentora.
1. Wiek Mentora ustala się w granicach 35-70 lat. W uzasadnionych przypadkach, na
wniosek Kolegium Sędziów, Zarząd Podkarpackiego ZPN może nadać uprawnienia
mentora na szczeblu Okręgu lub Podokręgu nie spełniającego kryterium minimalnego
lub maksymalnego wieku. Kandydat ten musi prezentować nienaganną postawę
etyczno-moralną, aktywnie uczestniczyć w działalności organizacji sędziowskiej,
szczególnie w szkoleniu.
2. Wykształcenie minimum średnie we wszystkich ligach.
3. Niekaralność, w tym dyscyplinarna w organizacji sędziowskiej.
4. Prowadzenie w charakterze sędziego piłki nożnej zawodów przez okres dziesięciu lat.
5. Bardzo dobra znajomość Przepisów gry w piłkę nożną, ich interpretacji, w tym
postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz obowiązujących Regulaminów
Zarządu Podkarpackiego ZPN.
6. Zakaz jakiejkolwiek działalności w klubach piłkarskich.
7. Mentor jest zobowiązany przestrzegać obowiązków i stosować kryteria oceny
sędziego zawarte w wytycznych PZPN dla mentorów.
§3
Postanowienia szczegółowe

1. Nadzór nad Mentorami sprawuje Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN.
2. Zarządy Kolegiów Sędziów Okręgów i Podokręgów przedstawiają listy kandydatów
na mentora.
3. Zarząd KS zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy zgłaszanych kandydatów na
mentorów.
4. Uprawnienia mentora wygasają:
• Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego,
• Po złożeniu rezygnacji,
• z chwilą odwołania przez Zarząd Podk. ZPN z funkcji mentora ; odwołanie
następuje na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Podk. ZPN z powodu nie
stosowania się przez mentora do przepisów i postanowień PZPN
i Podkarpackiego ZPN,
• z chwilą orzeczenia przez organy jurysdykcyjne
prawomocnej kary
dyscyplinarnej.
5. Obowiązkiem menora jest składanie Arkuszy Mentora do 48 godzin po zakończonych
zawodach do Przewodniczącego Programu Mentorskiego.
6. Zalecenia do bezwzględnego przestrzegania:
• mentor nie powinien wtrącać się w sprawy sędziowskie przed zawodami oraz
po rozpoczęciu meczu i nie powinien przeszkadzać sędziom
w koncentracji przed zawodami oraz podczas przerwy,
• Po zakończonych zawodach mentor omawia z sędziami zawody.
• Zabrania się przyjmowania prezentów, wspólnych wyjazdów, powrotów tym
samym samochodem, wspólnych obiadów czy kolacji sędziami,
• Mentor zobowiązany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów, co
najmniej 30 minut przed ich rozpoczęciem,
• Menor powinien opuścić szatnię sędziowską nie później niż 60 minut po
zakończonych zawodach.
7. Obowiązkiem każdego Mentora jest czynny udział w egzaminach i szkoleniach oraz
informowanie się na bieżąco o ich terminach. Mentorzy nie będą informowani
indywidualnie o wyznaczonych terminach szkoleń. Informacje te będą podawane na
stronie Podkarpackiego ZPN i macierzystych KS oraz podczas szkoleń w
macierzystych Kolegiach Sędziowskich.
8. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje sankcjami dyscyplinarnymi.

§4
Postanowienia końcowe
1. Częstotliwość delegowania Mentora na zawody piłkarskie leży gestii Kolegium
Sędziów i nie podlega roszczeniom ze strony mentora ani jego macierzystego Okręgu
lub Podokręgu.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego
ZPN.
3. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia.
§5
Traci moc Regulamin Mentorów obowiązujący w sezonie 2019/2020 r.
Niniejszy Regulamin Został przyjęty przez Zarząd Podkarpackiego ZPN w dniu ………..
2020r.Uchwałą nr ……….. /2020 i obowiązuje na sezon 2020/2021.

