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§1

ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU MENTORSKIEGO
1. Głównym celem programu mentorskiego jest:
a) wyszukiwanie zdolnych i utalentowanych sędziów na wszystkich
poziomach rozgrywek,
b) rozwijanie i kształtowanie umiejętności sędziowskich,
c) podnoszenie poziomu sędziowania,
d) mobilizacja i pomoc młodym sędziom w doskonaleniu i podnoszeniu
własnych kwalifikacji.
2. Uczestnicy programu muszą funkcjonować na zasadach:
• dobrowolności – zarówno sędzia jak i mentor nie mogą czuć się
przymuszeni do udziału w programie,
• dopasowania opartego na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji.
3. Przy kwalifikowaniu sędziego do programu mentorskiego należy brać
pod uwagę między innymi następujące elementy:
a) wiek sędziego,
b) cechy osobowe, m.in. takie jak umiejętność radzenia sobie w
sytuacjach krytycznych i trudnych, chęć stałego podnoszenia
umiejętności, odporność na stres, asertywność, inteligencję,
c) znajomość języków obcych.
4. Mentorami w programie powinni być sędziowie oraz obserwatorzy
o odpowiednio dużym doświadczeniu cechujący się:
a) zdolnościami wychowawczymi i dydaktycznymi,
b) umiejętnością przekazywania wiedzy,
c) umiejętnością motywowania do pracy,
d) silną osobowością,
e) umiejętnością współpracy,
f) świadomością kluczowych punktów rozwoju,
g) doskonałą znajomością przepisów gry i aktualnych interpretacji.

§2

Zasady Programu Mentorskiego Kolegium Sędziów Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej w sezonie 2020/2021
1. Za program na szczeblu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
odpowiada Przewodniczący Komisji Regionalnej, który współpracuje
z Przewodniczącym KS Podkarpackiego ZPN

2. Komisja regionalna programem mentorskim obejmuje sędziów III i IV
ligi
3. Skład komisji regionalnej:
a. Marek Leja – Przewodniczący
b. Dariusz Tomas – KS Jarosław
c. Maciej Błachaniec– KS Krosno
d. Marek Komoński – Podokręg WS Rzeszów
e. Mariusz Złotek – Podokręg WS Stalowa Wola
f. Piotr Mazur – Podokręg WS Dębica
4. Za program na szczeblu lokalnym - odpowiadają Przewodniczący danych
KS, którzy powołują osobę odpowiedzialną za prowadzenie programu
mentorskiego.
5. Na szczeblu lokalnym działają komisje obejmujące programem
mentorskim sędziów klasy „A” i „O”.
6. Dla sędziów IV i III ligi program mentorski będzie prowadzony z
wykorzystaniem Ligi Podkarpackiej Juniorów.
7. Kryterium wieku programu mentorskim:
• III liga i niższe: do 25 lat
8. Listę sędziów objętych programem mentorskim ustala komisja realizująca
programu mentorski przy współudziale komisji szkoleniowej po letnich
egzaminach.
9. Sędziowie III objęci programem mentorskim wyznaczani są przez KS
PZPN na CLJ, gdzie obserwowani są przez obserwatorów szczebla
centralnego.
10.Sędziowie z programu mentorskiego zakwalifikowani jako kandydaci do
II ligi muszą znać język angielski.
11.Minimum jeden sędzia IV z programu mentorskiego, jeżeli w końcowym
podsumowaniu sezonu uzyska pozytywne oceny i opinię Zarządu
Kolegium Sędziów może uzyskać awans do III ligi.
12.Na szczeblu lokalnym, także należy brać pod uwagę możliwość
szybszego awansu dla wyróżniających się sędziów z programu
mentorskiego.
13.Obowiązkiem sędziego objętego programem mentorskim jest udział we
wszystkich szkoleniach.
14.Jeżeli komisja uzna, ze sędzia objęty programem mentorskim nie czyni
postępów, względnie nie wypełnia warunków „Zasad awansu i spadku”
wykreśla go z programu.
15.Na każdym szczeblu rozgrywek sędzia może być do dwóch lat w
programie mentorskim.
16.Przewodniczący komisji mentorskiej w ramach możliwości, powinien
jeden raz w sezonie rozgrywkowym, zobaczyć w czasie prowadzenia na
meczu sędziego objętego programem na szczeblu regionalnym.

§3

Kryteria doboru mentorów:
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w pracy na boisku,
Doświadczenie w pracy obserwatora,
Umiejętność nawiązania kontaktu z młodymi ludźmi,
Umiejętność przekazywania informacji,
Jest akceptowany przez młodych ludzi,
Chęć poświęcenia swojego wolnego czasu
§4

Kryteria doboru sędziów
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaangażowanie,
Chęć doskonalenia
Umiejętność nawiązywania kontaktów,
Akceptacja w swoim środowisku,
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
Umiejętność słuchania i przyjmowania rad i uwag,
Wiek,
Wykształcenie,
Znajomość języka angielskiego,
§5

Lista sędziów objętych programem mentorskim
Lista sędziów w objętych programem mentorskim zostanie przedstawiona do
zatwierdzenia Zarządowi Podkarpackiego ZPN.
§6

Postanowienia końcowe
1.Traci moc Regulamin Programu Mentorskiego Kolegium Sędziów
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 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.

