ZASADY
SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ
OBSERWATOROM
LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

ZASADY
selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

1. Użyte w niniejszych zasadach określenie „obserwator” oznacza obserwatora III ligi i
wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej.
2. Uprawnienia obserwatora Lubelskiego Związku Piłki Nożnej III i IV ligi na dany sezon
rozgrywkowy nadaje na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów LZPN – Prezydium Zarządu
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Zarządy OKS OZPN mają prawo składać wnioski do Zarządu KS LZPN w sprawie kandydatów
na obserwatorów III i IV ligi.
4. Zarząd KS LZPN posiada prawo weryfikacji przedkładanych list kandydatów oraz ma także
inicjatywę w przedstawianiu kandydatów nieujętych we wnioskach OKS OZPN.
5. Kandydat na obserwatora III ligi musi co najmniej jeden sezon być obserwatorem IV ligi,
analogicznie ma ta zasada zastosowanie do kandydatów na obserwatorów w niższych klas
rozgrywkowych (nie stosuje się jej do byłych sędziów Ekstraklasy i I ligi).
6. Zarządy KS LZPN i OKS OZPN nadają na dany sezon rozgrywkowy uprawnienia
obserwatorom w niższych klasach rozgrywkowych niż wymienione w pkt. 2.
7. Obserwatorami Lubelskiego ZPN są również osoby posiadające uprawnienia do obserwacji
na szczeblu centralnym (Ekstraklasy, I i II ligi) na dany sezon rozgrywkowy.
8. Obserwator III lub IV ligi otrzymuje uprawnienia po zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
9. Funkcję obserwatora LZPN może sprawować osoba która, między innymi:
a) posiada minimum średnie wykształcenie (udokumentowane) oraz ukończy w danym roku
kalendarzowym 36 lat,
b) odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną,
c) kieruje się w swoim postępowaniu obiektywizmem, rzetelnością oraz posiada autorytet
w organizacji sędziowskiej,
d) odznacza się wysokim poziomem znajomości Przepisów Gry w Piłkę Nożną i ich prawidłową
interpretacją oraz umiejętnością przekazywania wiedzy i doświadczenia,
e) posiada odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu zawodów jako sędzia główny lub jako

sędzia asystent szczebla centralnego. Byli sędziowie mogą być obserwatorami maksymalnie tej
klasy rozgrywkowej, którą osiągnęli jako sędziowie i prowadzili ją co najmniej jeden sezon
rozgrywkowy lub odpowiednika tej klasy w starych systemach rozgrywkowych. Byli sędziowie
asystenci o dużym doświadczeniu na najwyższym szczeblu (ekstraklasa, I liga) mogą być
obserwatorami na najwyższym szczeblu LZPN
f) aktywnie uczestniczy w działalności macierzystego Kolegium Sędziów,
g) posiada predyspozycje pedagogiczne i umiejętność prowadzenia egzaminu praktycznego,
h) posiada umiejętność prawidłowej oceny sędziego odzwierciedloną w arkuszu obserwatora,
i) uczestniczy we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS LZPN, warunkiem
minimum jest obecność w ponad 50% szkoleniach ogólnych oraz szkoleń przeznaczonych
wyłącznie dla obserwatorów
j) wykazuje się należytą dyspozycyjnością przy obsadzie zawodów.
10.

Obserwatorem III ligi, IV ligi i klas niższych nie może być Prezes, pracownik lub

działacz społeczny klubu sportowego uczestniczącego w rozgrywkach wymienionych klas
rozgrywkowych.
11.

Uprawnienia obserwatora nadaje się na każdy sezon rozgrywkowy przed jego

rozpoczęciem.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN może wnioskować o dokooptowanie kolejnych
obserwatorów w przerwie między rundą jesienną a wiosenną danego sezonu.
12.

Prezydium Zarządu LZPN na wniosek Zarządu KS LZPN ma prawo pozbawić

uprawnień obserwatora w trakcie sezonu.
13.

Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody leży w gestii Zarządu KS LZPN i

nie podlega roszczeniu ze strony obserwatora ani jego macierzystego OKS.

Rozdział II.
Postanowienia szczegółowe.

1.

Obserwatorem w danej klasie rozgrywkowej może być były sędzia spełniający wymogi pkt. 9e
i nie będący osobą najbliższą sędziego tej ligi w której ma otrzymać uprawnienia.

2.

Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej kandydaci na obserwatorów poddawani są
egzaminowi teoretycznemu, który ma charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą:
• dla egzaminu teoretycznego – 80% właściwych odpowiedzi,
• w przypadku obowiązywania egzaminu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi.
Zaliczenie egzaminu jest warunkiem nieodzownym do nadania uprawnień Obserwatora, ale
o ostatecznym kształcie list Obserwatorów danych klas rozgrywkowych decyduje Zarząd KS

LZPN.
3.

W uzasadnionych przypadkach kandydata na obserwatora można zwolnić ze złożenia egzaminu
w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak kandydata na obserwatora od złożenia egzaminu
w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS LZPN.

4.

Uprawnienia obserwatora wygasają:
• po zakończeniu sezonu rozgrywkowego,
• po ukończeniu 65 roku życia, o ile w wyjątkowych przypadkach Zarząd KS nie postanowi
inaczej
• po złożeniu rezygnacji,
• po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne LZPN,
• w wyniku nie zastosowania się do przepisów i postanowień PZPN (dotyczy to także spraw
o charakterze korupcyjnym).

5.

Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów oraz nadawanie
uprawnień obserwatorom mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu.

Rozdział III.
Postanowienia końcowe.

1.

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 LZPN.
2.

Zarząd KS LZPN wnioskuje do Prezydium Zarządu LZPN o umieszczenie kandydatury

obserwatora na liście kandydatów na obserwatora szczebla centralnego.
3.

Zalecenia do przestrzegania przez obserwatorów LZPN:

a) zakaz kontaktowania się obserwatora z sędziami i klubami przed zawodami,
b) obowiązkowe omówienie z sędziami zawodów po ich zakończeniu, oraz poinformowanie
sędziów o wystawionej im ocenie (bezpośrednio po omówieniu zawodów),
c) obserwator ma obowiązek przybycia na miejsce rozgrywania zawodów co najmniej
30 minut przed ich rozpoczęciem,
d) arkusz obserwacji obserwator winien złożyć do 48 godzin po zawodach,
e) zabrania się obserwatorom przyjmowania prezentów od przedstawicieli klubów
(za wyjątkiem symbolicznych pamiątek klubowych) oraz sędziów,
f) zabrania się obserwatorom wspólnych wyjazdów z sędziami (tym samym samochodem)
bądź innymi uczestnikami zawodów na delegowane zawody
g) obserwator zobowiązany jest do umieszczenia w raporcie obserwatora (rozdział uwagi

ogólne ) a także w podsumowaniu skróconego arkusza obserwatora( tam gdzie obowiązuje)
następującej adnotacji zawierającej ocenę potencjału sędziego:
-sędzia posiada umiejętności i potencjał do prowadzenia zawodów zgodny z aktualnymi
uprawnieniami (nie wymaga uzasadnienia) lub
-sędzia posiada umiejętności i potencjał predestynujące go do prowadzenia zawodów w
wyższej klasie rozgrywkowej (wymaga uzasadnienia) lub
- sędzia nie prezentuje

umiejętności do prowadzenia

zawodów w danej klasie

rozgrywkowej (wymaga uzasadnienia)
h) obserwator zobowiązany jest do prowadzenia bieżącego rankingu sędziów w klasach
rozgrywkowych , w których taki ranking ma zastosowanie

4.

Prezydium Zarządu LZPN na wniosek Zarządu KS LZPN może czasowo zawiesić

uprawnienia obserwatora albo skreślić go z listy jeżeli:
• nie uczestniczy w działalności macierzystego Kolegium – w tym szkoleniu,
• ocenia sędziów nieobiektywnie, nieadekwatnie do ich umiejętności przez zawyżanie lub
zaniżanie not oraz sporządza arkusze obserwacji z zawodów niezgodnie z wytycznymi
KS PZPN,
• kontaktuje się z sędziami lub przedstawicielami klubów rozgrywających zawody, na które
został wyznaczony.

Rozdział IV.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu jej zmienienia lub
odwołania na mocy decyzji Komisji ds. Nagłych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dnia 6 sierpnia
2014 r.

Lublin, dnia 7 sierpnia 2014 r.
Za Prezydium Zarządu LZPN
Prezes LZPN Zbigniew Bartnik

