Al. Gen. Okulickiego 18

35-206 Rzeszów
tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30

Rzeszów, czerwiec 2020r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA.
2. Obserwatora Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej powołuje Zarząd Podkarpackiego
ZPN na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN, nadając mu
jednocześnie uprawnienia na dany sezon rozgrywkowy do określonej klasy.
Obserwatorami Podkarpackiego ZPN, są również osoby posiadające uprawnienia do
obserwacji na szczeblu centralnym (Ekstraklasy, I, II liga) na dany sezon
rozgrywkowy po zatwierdzeniu przez Zarząd Podkarpackiego ZPN.
3. Ilość obserwatorów na dany sezon do III, IV i V ligi ustala Zarząd Kolegium Sędziów.
4. W sezonie 2019/2020 ilość obserwatorów będzie wynosić:
a) w III lidze do 10 osób,
b) w IV lidze do 10 osób,
c) w V lidze do 10 osób,
d) w klasach niższych wg decyzji KS poszczególnych Okręgów i Podokręgów,
5. Funkcję Obserwatora Podkarpackiego ZPN może sprawować osoba posiadająca
między innymi:
• Zaliczony egzamin teoretyczny,
• Bardzo dobrą znajomość Przepisów gry w piłkę nożną,
• Predyspozycje pedagogiczne,
• Umiejętność prowadzenia egzaminu praktycznego,
• Wieloletnie doświadczenie sędziowskie,
• Umiejętność prawidłowej oceny sędziego odzwierciedlona w arkuszu
obserwatora,
• 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.
6. Obsada na zawody:
• Obserwatora na zawody Ekstraklasy, I i II ligi deleguje Kolegium Sędziów
PZPN,
• Obserwatora na zawody III ligi deleguje Przewodniczący Kolegium Sędziów
Podkarpackiego ZPN i informuje pozostałe Związki o obsadzie danego
obserwatora na 10 dni przed dana kolejką,
• Obserwatora na zawody IV ligi deleguje Przewodniczący Kolegium Sędziów
Podkarpackiego ZPN,
• Obserwatora na zawody klasy okręgowej i niższych delegują Przewodniczący
Kolegiów Sędziów Okręgów i Podokręgów,
7. Obsada obserwatorów wszystkich klas jest jawna.
• Na wybrane mecze w uzasadnionych przypadkach będą wysyłani dodatkowi
obserwatorzy. O tym, na jakie zawody będą delegowani decydować ma
Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN.
8. Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody piłkarskie leży w gestii
Przewodniczącego Kolegium Sędziów i nie podlega roszczeniom ze strony
obserwatora.
9. Koszty delegacji obserwatorów na zawody piłkarskie IV i V pokrywane będą ze
środków pozyskanych z opłat licencyjnych sędziów oraz środków Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej.
§2
Warunki i kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na obserwatora.

1. Wiek Obserwatora ustala się w granicach 35-65 lat. W uzasadnionych przypadkach,
na wniosek Kolegium Sędziów, Zarząd Podkarpackiego ZPN może nadać uprawnienia
obserwatora 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. Obserwator ma obowiązek poddawać się egzaminom teoretycznym dwa razy
w sezonie rozgrywkowym, przed rundą jesienną i wiosenną, jak również czynnie
uczestniczyć w życiu organizacji sędziowskiej.
7. Zakaz jakiejkolwiek działalności w klubach piłkarskich.
8. Zakwalifikowanie obserwatora do klasy, którą prowadził, jako sędzia główny może
nastąpić po roku prowadzenia obserwacji w klasie niższej.
9. Obserwatorzy, których osoby najbliższe (w rozumieniu Kodeksu Karnego) są
sędziami piłki nożnej nie mogą prowadzić obserwacji w tych klasach rozgrywkowych,
do których mają uprawnienia ci sędziowie.
10. Obserwator jest zobowiązany przestrzegać obowiązków i stosować kryteria oceny
zawarte w wytycznych PZPN dla obserwatorów z października 2019 roku.
11. Wnioski w sprawie kandydatów na obserwatorów składane są przez Kolegia
Sędziowski Okręgu/Podokręgu do KS PodkarpackiegoZPN. Wnioski kandydatów na
obserwatorów IV ligi ubiegających się po raz pierwszy muszą zawierać przebieg
kariery sędziego, potwierdzoną kserokopię wykształcenia przez Przewodniczącego KS
oraz kopie arkuszy obserwacji (tylko z klasy okręgowej) z ostatnich 12 miesięcy
z macierzystego KS.
§3
Postanowienia szczegółowe
1. Obserwatorem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej może być tylko sędzia piłki
nożnej. Obserwatorem III i IV ligi może być były sędzia główny piłkarski, który
prowadził zawody na tym szczeblu rozgrywek lub wyżej. Obserwatorem III i IV ligi
może być również były sędzia asystent Ekstraklasy i I ligi, jak również byli sędziowie
Związku zasługujący swoją pracą dla organizacji na wyróżnienie.
2. Obserwatorem IV ligi może zostać czynny sędzia, który jest sędzią Ekstraklasy lub I
ligi.
3. Egzamin teoretyczny składa się z stu pisemnego zawierającego 30 pytań, który ma
charakter zaliczeniowy (uzyskanie 24 punktów tj. 80% pytań) – dotyczy
obserwatorów wszystkich klas rozgrywkowych,
4. Nadzór nad egzaminami obserwatorów sprawuje Zarząd Kolegium Sędziów
Podkarpackiego ZPN.
5. Obserwator może być okresowo urlopowany. O zaliczeniu obserwatora po urlopie do
grona obserwatorów wraz ze złożeniem niezbędnego w tym celu sprawdzianu
teoretycznego decyduje Zarząd KS Podkarpackiego ZPN.
6. Zaliczenie egzaminu jest jednym z warunków nadania uprawnień obserwatora, nie
stanowi jednak automatycznie o nadaniu uprawnień obserwatora na dany sezon
rozgrywkowy.
7. Zarządy Kolegiów Sędziów Okręgów i Podokręgów przedstawiają listy kandydatów
na obserwatora.
8. Zarząd KS zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy zgłaszanych kandydatów na
obserwatorów.
9. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie egzaminów jest:

a) Obserwatorów wszystkich klas – Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN
oraz Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Podkarpackiego ZPN.
10. Uprawnienia na dany sezon rozgrywkowy dla obserwatorów nadaje Uchwałą, Zarząd
Podkarpackiego ZPN, na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów.
11. Decyzje w sprawie zakwalifikowania obserwatora do poszczególnych klas
rozgrywkowych nie podlegają odwołaniu.
12. Uprawnienia obserwatora wygasają:
• Po zakończeniu rundy,
• Po przekroczeniu 65 roku życia w danym roku kalendarzowym, do
zakończenia danej rundy rozgrywkowej z zastrzeżeniem §2 pkt. 1a.
• Po złożeniu rezygnacji,
• W wyniku nie zastosowania się do przepisów i postanowień PZPN
i Podkarpackiego ZPN,
• Po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne PZPN i Podkarpackiego ZPN,
13. Obowiązkiem obserwatorów jest składanie Arkuszy obserwacji z ocenami
adekwatnymi do sytuacji boiskowych do 48 godzin po zakończonych zawodach
w systemie EXTRANET (wszystkie ligi).
14. W uzasadnionych, nadzwyczajnych przypadkach kandydata na obserwatora III, IV i V
ligi można zwolnić z udziału w szkoleniu oraz ze złożenia sprawdzianu w pierwszym
terminie. Nie zwalnia to jednak obserwatora od złożenia egzaminu w terminie
dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS Podkarpackiego ZPN.
15. Obserwatorom wymienionym w § 3 pkt. 2 zalicza się egzamin złożony na szczeblu
centralnym.
16. Zalecenia do bezwzględnego przestrzegania:
• Zakaz jakiegokolwiek wcześniejszego kontaktu przed zawodami, tak
telefonicznego jak i osobistego obserwatora z sędziami i odwrotnie,
• Zakaz jakiegokolwiek wcześniejszego kontaktu przed zawodami tak
telefonicznego jak i osobistego z przedstawicielami klubów rozgrywających
zawody, na które został wyznaczony,
• Obserwator 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,
• Tylko w nadzwyczajnych przypadkach obserwator może wykorzystać przerwę
w meczu do omówienia z sędziami ciężkich incydentów,
• Po zakończonych zawodach obserwator omawia z sędziami zawody. Po ich
omówieniu może podać ocenę sędziemu ustnie w formie ogólnej (nie
punktowej),
• Zabrania się przyjmowania prezentów, wspólnych wyjazdów, powrotów tym
samym samochodem, wspólnych obiadów czy kolacji sędziami,
• Obserwator zobowiązany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów,
co najmniej 30 minut przed ich rozpoczęciem,
• Po zakończonych zawodach obserwator ma obowiązek podać sms-em
Przewodniczącemu KS zaraz po wyjściu z szatni sędziowskiej ocenę sędziego
głównego niezależnie od jej wysokości oraz asystenta w przypadku oceny 6.9
lub niżej dot. zawodów III i IV ligi. Ocena ta musi być identyczna jak
w Arkuszu obserwacji.
• Obserwator powinien opuścić szatnię sędziowską nie później niż 60 minut po
zakończonych zawodach.
17. Analiza arkuszy obserwacji podlega Przewodniczącemu Komisji Oceny
Arkuszy Obserwatorów Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN.
18. Kontrolę nad analizą o której mowa w pkt 15 dot. obserwacji :
• w III i IV lidze, sprawuje Przewodniczący KS Podkarpackiego ZPN lub
osoba przez niego upoważniona.
• w klasach niższych, sprawują Przewodniczący właściwych KS Okręgów lub
Podokręgów lub osoby przez nich upoważnione..

19. Do obowiązków obserwatora należy po zakończeniu rundy jesiennej i po zakończeniu
sezonu, przesłać w ciągu 7 dni na adres Podkarpackiego ZPN, 35-510 Rzeszów ul.
Ks. Jałowego 6 A lub emailem na wskazany adres ranking sędziów obserwowanych
z ewentualnymi uwagami dotyczącymi miejsca w rankingu.
20. Obowiązkiem każdego obserwatora jest czynny udział w egzaminach i szkoleniach
oraz informowanie się na bieżąco o ich terminach. Obserwatorzy wszystkich klas
rozgrywkowych nie będą informowani indywidualnie o wyznaczonych terminach
egzaminów i szkoleń. Informacje te będą podawane na stronie Podkarpackiego ZPN
i macierzystych KS oraz podczas szkoleń w macierzystych Kolegiach Sędziowskich.
21. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje sankcjami dyscyplinarnymi.
§4
Postanowienia końcowe
1. Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN wnioskuje do KS PZPN o powołanie
obserwatora na szczebel centralny.
2. Częstotliwość delegowania obserwatorów na zawody piłkarskie leży gestii Kolegium
Sędziów i nie podlega roszczeniom ze strony obserwatora ani jego macierzystego
Okręgu lub Podokręgu.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego
ZPN.
4. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia.
§5
1.Traci moc Regulamin Obserwatorów obowiązujący w sezonie 2019/2020 r.
2.Niniejszy Regulamin Został przyjęty przez Zarząd Podkarpackiego ZPN w dniu ………..
2020 r. Uchwałą nr ……….. /2020 i obowiązuje na sezon 2020/2021.

