REGULAMIN
KOLEGIUM SĘDZIÓW
LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie § 45 ust 2 Statutu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwala się,
co następuje:
§1
1. Kolegium Sędziów /zwane dalej KS/ jest organem wykonawczym Lubelskiego Związku
Piłki Nożnej /zwanego dalej LZPN/, kierującym i organizującym nabór, szkolenie i obsługę
zawodów przez sędziów piłkarskich z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego,
m. Lublina, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego i świdnickiego oraz
sędziów zorganizowanych w Okręgowych Kolegiach Sędziów /zwanych dalej OKS/ w Białej
Podlaskiej, Chełmie, Zamościu.
2. KS LZPN działa zgodnie ze Statutem LZPN i w oparciu o niniejszy Regulamin.
§2
Kolegium Sędziów LZPN realizuje swoje zadania poprzez:
1. Wytyczanie głównych kierunków szkolenia i doskonalenia sędziów piłkarskich.

2. Systematyczny nabór kadr sędziowskich poprzez organizowanie kursów dla kandydatów na
sędziów piłki nożnej z powiatów wymienionych w § 1 oraz koordynowanie naboru na kursy
sędziowskie w poszczególnych Okręgowych Związkach Piłki Nożnej /zwanych dalej OZPN/.
3. Koordynowanie działalności OKS OZPN w zakresie całokształtu problematyki sędziowskiej.
4. Ustalanie zasad obsady sędziów na zawodach piłki nożnej i obserwatorów do prowadzenia
egzaminów praktycznych na meczach organizowanych przez LZPN.
5. Sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami w przestrzeganiu Statutu LZPN,
postanowień, regulaminów oraz przepisów gry w piłkę nożną.
6. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i organizacyjnej nad sędziami poprzez
organizowanie kursów, szkoleń grupowych, korespondencyjnych i egzaminów dla sędziów
czynnych i obserwatorów wszystkich klas rozgrywkowych KS LZPN oraz dla sędziów
i obserwatorów III i IV ligi z OKS OZPN.
7. Troskę o zachowanie należytego poziomu etyczno – moralnego wśród sędziów.
8. Systematyczną współpracę z KS PZPN, Wydziałami i Komisjami LZPN, Zarządami
Okręgowych Kolegiów Sędziów OZPN i innymi organizacjami sportowymi oraz środkami
masowego przekazu.
9. Występowanie do Prezydium Zarządu LZPN o nadawanie uprawnień sędziom do prowadzenia
zawodów w III i IV lidze LZPN oraz obserwatorom do prowadzenia egzaminów praktycznych
podczas tych zawodów.
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10. Rekomendowanie

do

Prezydium

Zarządu

LZPN

kandydatów

na

obserwatorów

do prowadzenia egzaminów praktycznych podczas zawodów na szczeblu centralnym.
11. Nadawanie uprawnień sędziom do prowadzenia zawodów jako sędziowie główni i asystenci
do wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez LZPN oraz uprawnień obserwatorom
z powiatów wymienionych w § 1.
12. Zwracanie szczególnej uwagi na postępy w prowadzeniu zawodów młodych, utalentowanych
sędziów, którzy mogą stanowić zaplecze sędziów szczebla wojewódzkiego, centralnego
i rokujących nadzieję na stały rozwój umiejętności i perspektywę na prowadzenie zawodów
na najwyższym poziomie.
13. Organizowanie treningów kondycyjnych dla sędziów KS LZPN.
14. Organizowanie spotkań w klubach piłkarskich, szkołach oraz na uczelniach wyższych w celu
rozpowszechniania informacji na temat organizacji sędziowskiej oraz poprawy jej wizerunku.
15. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu
prowadzenia zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej.
§3
Najwyższym organem KS LZPN jest Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza
Sędziów z OKS OZPN w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu oraz z terenu bezpośredniego
działania Lublina (powiatów wymienionych w § 1)
§4
O terminie, miejscu i porządku obrad Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo–Wyborczej
Sędziów LZPN, Zarząd KS LZPN powiadamia pisemnie Delegatów na co najmniej 14 dni przed
terminem Konferencji.
§5
Do Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo–Wyborczej Sędziów LZPN należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności organizacji sędziowskiej.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu KS LZPN oraz Komisji
Rewizyjnej ds. Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego.
3. Wybór Przewodniczącego i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KFD KS LZPN.
4. Wybór Delegatów, zgodnie ze statutem LZPN, na Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
5. Uchwalanie wniosków i postulatów kierowanych do Zarządu LZPN lub jego Prezydium
w sprawach sędziowskich bądź dotyczących problemów piłki nożnej.

2

§6
W Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo–Wyborczej Sędziów LZPN, która odbywa się
na co najmniej 30 dni przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo–Wyborczym Delegatów LZPN
udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym:
a) delegaci wyłonieni na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo–Wyborczych OKS OZPN
w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu oraz sędziowie z terenu bezpośredniego działania
Lublina (10 powiatów wymienionych w § 1):


1 Delegat na 20 członków Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich wybranych na zebraniach
specjalnie w tym celu zwołanych, według zasad ustalonych przez Zarząd KS LZPN

b) sędziowie i obserwatorzy szczebla centralnego wywodzący się z KS LZPN wg uprawnień
posiadanych przez nich w dniu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego
c) sędziowie i obserwatorzy III ligi KS LZPN wg uprawnień posiadanych przez nich
w dniu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego
d) ustępujący członkowie Zarządu KS LZPN.
2. Z głosem doradczym przedstawiciele władz LZPN, członkowie Komisji KS LZPN oraz inni
zaproszeni goście.
§7
Uchwały Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo–Wyborczej Sędziów LZPN zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Delegatów
uczestniczących w obradach.
§8
W połowie kadencji Zarząd KS LZPN zobowiązany jest do zorganizowania Konferencji
Sprawozdawczej Sędziów LZPN.
1. W Konferencji Sprawozdawczej Sędziów KS LZPN biorą udział z głosem stanowiącym:
b) delegaci wyłonieni na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo–Wyborczych,
c) sędziowie i obserwatorzy szczebla centralnego wywodzący się z KS LZPN wg uprawnień
posiadanych przez nich w dniu odbywania się konferencji,
d) sędziowie i obserwatorzy III ligi KS LZPN wg uprawnień posiadanych przez nich w dniu
zwołania Konferencji,
e) członkowie Zarządu KS LZPN.
2. Z głosem doradczym przedstawiciele władz LZPN, członkowie Komisji KS LZPN oraz
inni zaproszeni goście.

3

§9
1. Nadzwyczajna Konferencja Sędziów LZPN może być zwołana z inicjatywy Zarządu LZPN,
Zarządu KS LZPN lub na pisemny wniosek co najmniej 50% + 1 liczby Delegatów na
Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą Sędziów LZPN.
2. Nadzwyczajną Konferencję Sędziów LZPN zwołuje Zarząd KS LZPN w terminie 1 miesiąca
od daty zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajna Konferencja Sędziów LZPN obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw dla
których została zwołana.
§ 10
Pracami Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej kieruje Zarząd liczący
do 11 członków, którego kadencja kończy się z chwilą wyboru nowego składu Zarządu Kolegium
Sędziów podczas Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej.
§ 11
1. Zarząd KS LZPN składa się z następujących funkcyjnych osób/członków:





Przewodniczącego Kolegium Sędziów wybranego w odrębnych wyborach przez Delegatów
wywodzący się z powiatów wymienionych w § 1 niniejszego Regulaminu
Przewodniczących OKS OZPN Biała Podlaska, Chełm, Zamość
4 członków wywodzących się z powiatów wymienionych w § 1 – wybranych przez Delegatów
Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo–Wyborczej Sędziów LZPN
1–3 członków powoływanych przez Prezydium Zarządu LZPN na wniosek Przewodniczącego
KS LZPN

2. Przewodniczący i członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od decyzji Delegatów.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Kolegium Sędziów LZPN na wniosek Przewodniczącego
KS LZPN wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz inne osoby
funkcyjne.
4. Zarząd LZPN ma prawo zwykłą większością głosów zawiesić lub odwołać Przewodniczącego
KS LZPN w przypadku gdy działania jego są sprzeczne ze statutem i regulaminami LZPN.
5. W przypadku ustąpienia lub odwołania Przewodniczącego KS LZPN członkowie Zarządu
KS LZPN powołują nowego Przewodniczącego ze swego grona zwykłą większością głosów.
6. Prezydium Zarządu LZPN ma prawo na wniosek Przewodniczącego KS LZPN zwykłą
większością głosów zawiesić lub odwołać członka Zarządu KS LZPN w przypadku gdy
działania jego są sprzeczne ze statutem i regulaminami LZPN.
7. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu KS LZPN Prezydium Zarządu LZPN
na wniosek Przewodniczącego KS LZPN może dokooptować w jego miejsce inną osobę.
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§ 12
Zarząd KS LZPN powołuje Komisję Szkoleniową oraz inne komisje i zespoły robocze, jakie
uzna za niezbędne dla właściwego zabezpieczenia swej działalności.
§ 13
Posiedzenia Zarządu KS LZPN odbywają się w czasie trwania sezonu rozgrywkowego nie
mniej niż 1 raz w miesiącu, a w przerwach w rozgrywkach wg potrzeb i są protokołowane przez
Sekretarza.
§ 14
1. Decyzje Zarządu KS LZPN podejmowane są w formie Uchwał.
2. Dla ważności Uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości

rozstrzyga głos

Przewodniczącego posiedzenia.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego obradom przewodniczy Wiceprzewodniczący lub
inna wyznaczona przez niego osoba.
5. Reasumpcję uchwały podejmuje się na tym samym posiedzeniu, na którym podjęto daną uchwałę,
kwalifikowaną większością 2/3 obecnych członków Zarządu podczas pierwszego głosowania.
6. Zarząd KS LZPN może podejmować Uchwały poza posiedzeniami, w trybie konsultacji drogą
elektroniczną. Przewodniczący wysyła e-mailem projekt Uchwały do członków Zarządu, którzy tą
samą drogą przesyłają swoją akceptację. Do podjęcia Uchwały w tym trybie potrzebny jest udział
w głosowaniu co najmniej 2/3 członków Zarządu KS LZPN.
7. Uchwały Zarządu KS LZPN dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia zawodów sędziom
po zakończeniu i podsumowaniu każdego sezonu rozgrywkowego publikowane są w komunikacie
Zarządu KS LZPN i nie podlegają zaskarżeniu.
§ 15
Zasady powoływania i odwoływania sędziów piłki nożnej, ich prawa i obowiązki, zasady
wyróżniania oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego zawarte
są jako załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu KS LZPN i obowiązują wszystkich sędziów KS LZPN.
§ 16
1. Zasady klasyfikowania, awansu i spadku sędziów III i IV ligi LZPN, zasady klasyfikowania,
awansu i spadku sędziów w KS LZPN i OKS OZPN, oraz zasady powoływania i nadawania
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uprawnień obserwatorom na wniosek Zarządu KS LZPN – uchwala Prezydium Zarządu LZPN
i obowiązują na terenie województwa Lubelskiego. Stanowią one załącznik do Regulaminu
KS LZPN.
2. Zasady awansu i spadku są do wglądu w biurach: LZPN i poszczególnych OZPN.
§ 17
Działalność KS LZPN w uzgodnieniu z władzami LZPN może być sponsorowana, pod
warunkiem, że uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność
szkoleniową, w tym zakup sprzętu i środków technicznych.
§ 18
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi i Prezydium Zarządu
LZPN i Zarządowi KS LZPN.
§ 19
Członkowie Zarządu KS LZPN na polecenie Przewodniczącego KS mogą być delegowani
na dodatkowe obserwacje.
§ 20
1. Traci ważność Regulamin uchwalony przez Zarząd LZPN w dniu 28 sierpnia 2012 r.
2. Jednolity tekst p.n. REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU
PIŁKI NOŻNEJ zatwierdzono na podstawie Uchwały nr XVII/1 z dnia 4 sierpnia 2015 r.
Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

PREZES
LUBELSKIEGO ZWIAZKU PIŁKI NOŻNEJ
/-/ ZBIGNIEW BARTNIK
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