ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW I SPADKÓW
SĘDZIÓW III i IV LIGI LZPN
OD SEZONU 2014–2015
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zawody w III lidze lubelsko–podkarpackiej w sezonie 2014-2015 prowadzi co
najmniej 10 sędziów reprezentujących sędziów z KS LZPN oraz OKS Biała Podlaska,
Chełm i Zamość (z których docelowo przynajmniej 4 ma nie więcej niż 26 lat).
Maksymalny wiek sędziego w III lidze od sezonu 2015-2016 będzie wynosił 40 lat,
z zastrzeżeniem że w III lidze nie może być więcej niż 3 sędziów którzy ukończyli
35 lat.
2. Zawody w IV lidze LZPN prowadzi co najmniej 16 sędziów reprezentujących sędziów
z KS LZPN oraz OKS Biała Podlaska, Chełm i Zamość (z których docelowo
przynajmniej 4 ma nie więcej niż 24 lata). Maksymalny wiek sędziego w IV lidze
od sezonu 2015-2016 będzie wynosił 38 lat, z zastrzeżeniem że w IV lidze nie może
być więcej niż 3 sędziów którzy ukończyli 35 lat.
3. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku
kalendarzowym.
4. Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia III i IV ligi” oznacza sędziego
uprawnionego na jeden sezon rozgrywkowy do prowadzenia zawodów III i IV ligi
oraz zawodów klas niższych prowadzonych przez LZPN i OKS w Białej Podlaskiej
Chełmie i Zamościu.
5. Sędzia III i IV ligi musi spełniać następujące wymagania:
a) posiadać minimum średnie wykształcenie,
b) posiadać bardzo dobrą sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną,
d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w zakresie
szkolenia,
e) osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach,
f) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów,
g) nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu
sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej.
6. Zarząd KS LZPN ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego danej klasy rozgrywkowej
w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego sędziemu, który:
a. nie spełnia wymogów ujętych w niniejszych zasadach lub,
b. naruszy lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etyczno–
moralnych w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym również, gdy
postawione mu zostaną zarzuty przez prokuraturę związane z korupcją
w sporcie bądź zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd
powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie) lub,

c. nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN lub,
d. prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie lub,
e. nie uczestniczy regularnie w szkoleniach i nie poddaje się egzaminom w
wyznaczonym terminie lub,
f. nie trenuje regularnie, wykazuje zaniedbania w przygotowaniu fizycznym
lub problemy z zachowaniem sportowej sylwetki (nadwaga, wysoki poziom
tkanki tłuszczowej).
7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS LZPN ma prawo delegować sędziów na
mecze wyższej klasy rozgrywkowej niż nominalnie im przysługująca w danym
sezonie. Uzyskane przez sędziów oceny na tych meczach są brane pod uwagę przez
Zarząd KS LZPN przy awansach i spadkach na koniec sezonu rozgrywkowego.
8. Rezygnacja sędziego z prowadzenia zawodów w IV lidze przed rozpoczęciem sezonu
rozgrywkowego, upoważnia macierzysty OKS do desygnowania na jego miejsce
wyróżniającego się w poprzednim sezonie sędziego z klasy okręgowej i spełniającego
wszystkie wymogi do awansu. Rezygnacja sędziego z prowadzenia zawodów
w III lidze przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego, upoważnia KS LZPN do
desygnowania na jego miejsce wyróżniającego się w poprzednim sezonie sędziego
z IV ligi i spełniającego wszystkie wymogi do awansu.
9. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku
kalendarzowym.
10. Każdy sędzia III i IV ligi zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniach
organizowanych przez Komisję Szkoleniową KS LZPN. Sędziowie ubiegający się
o awans do wyższej klasy rozgrywkowej muszą uczestniczyć (potwierdzając to
własnoręcznym wpisem na liście obecności) w co najmniej 75% szkoleń ogólnych,
a pozostali w ponad 50% szkoleń. Zapisy te nie dotyczą sędziów długoterminowo
urlopowanych.
11. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS LZPN może awansować w trakcie trwania
sezonu wyróżniającego się sędziego (z klasy okręgowej do IV ligi oraz z IV ligi do
III ligi). Sędzia nie musi wówczas przesędziować wymaganego limitu meczów
w wyższej klasie rozgrywkowej. Do średniej awansującego sędziego w wyższej
klasie rozgrywkowej nie wliczają się oceny uzyskane przez sędziego w niższej klasie
rozgrywkowej (uzyskane przed awansem).

II. OBSERWACJE
1. Na zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych, których obsady dokonuje
Zarząd KS LZPN, sędziowie są poddawani obserwacjom.
2. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej
uwzględniani w obsadzie zawodów. Decyzja o liczbie prowadzonych przez sędziego

zawodów nie może być przedmiotem odwołania i nie podlega uzasadnianiu ze strony
KS LZPN.

III. EGZAMINY TEORETYCZNE I KONDYCYJNE
1. W czasie trwania sezonu, sędziowie III i IV ligi zostaną poddani w czterech terminach
egzaminom konkursowym:
• teoretycznemu ze znajomości przepisów gry w piłkę nożną zawierającego 30 pytań,
• egzaminowi kondycyjnemu – testowi interwałowemu.
Uczestnictwo sędziego w egzaminach jest obowiązkowe.
2. Sędziowie poddający się egzaminom teoretycznym bądź kondycyjnym w drugim
terminie lub zdający egzamin poprawkowy, nie będą brani pod uwagę przy awansach
do II i III ligi.
3. Prowadzenie zawodów przez sędziego jest uzależnione od pozytywnego zaliczenia
egzaminów. Do czasu zaliczenia egzaminu poprawkowego sędzia nie może prowadzić
zawodów w III i IV lidze. Każdy sędzia może zdawać w sezonie tylko jeden raz
egzamin poprawkowy (teoria lub kondycja).
W przypadku drugiej poprawki sędzia zostaje przekazany do macierzystego OKS
(klasa okręgowa lub niżej).
4. Sędzia, który nie zaliczy jednego ze sprawdzianów w pierwszym terminie na dwóch
kolejnych egzaminach będzie przekazany do macierzystego OKS (klasa okręgowa lub
niżej).
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie teoretycznym i kondycyjnym lub nie
zaliczenie ich z wynikiem pozytywnym powoduje, że ze względu na konkursowy
charakter egzaminów sędzia otrzymuje ocenę „0” (zero) punktów. Sędzia taki nie
może być kandydatem do awansu do II lub III ligi.
6. Sędzia, który zda egzamin teoretyczny lub kondycyjny w terminie drugim, po
usprawiedliwionej nieobecności w terminie pierwszym – bez względu na uzyskany
wynik – otrzyma ocenę 4,00.
7. Sędzia, który zda egzamin teoretyczny lub kondycyjny w terminie drugim – po nie
zaliczeniu go w pierwszym terminie – bez względu na uzyskany wynik – otrzyma
ocenę 3,50.
8. Sędzia, który zda egzamin teoretyczny lub kondycyjny w terminie drugim, po
nieusprawiedliwionej nieobecności w terminie pierwszym – bez względu na
uzyskany wynik – otrzyma ocenę 3,00.
Jeżeli sędzia miał nieusprawiedliwioną nieobecność na egzaminie w pierwszym
terminie i nie stawi się również na wyznaczony egzamin w drugim terminie – zostanie
przekazany do macierzystego OKS.
9. Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi
30 minut.
Egzamin teoretyczny jest oceniany wg następującego przelicznika:
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poniżej 24 pkt - 0.00
Minimum zaliczeniowe wymaga udzielenia prawidłowych odpowiedzi na 24 pytania.
Odpowiedź skreślona, poprawiona, zaznaczona ołówkiem bądź pozostawiona bez
zaznaczenia – będzie uznana za błędną.
10. Zasady punktacji z egzaminu teoretycznego:
• odpowiedź pełna – 1 pkt.,
• odpowiedź niepełna (w zakresie braku napomnienia) – 0,5 pkt.,
• odpowiedź niepełna (błędna w zakresie napomnienia) – 0,5 pkt.,
• brak zaznaczonej odpowiedzi, odpowiedź zaznaczona ołówkiem lub odpowiedź
zaznaczona i poprawiona – 0,00 pkt.,
• odpowiedź błędna (w zakresie kary zespołowej lub decyzji o karze wykluczenia z gry)
– 0,00 pkt.
11. Jeżeli zdający sędzia korzysta z niedozwolonych pomocy szkoleniowych bądź
zachowuje się w sposób niewłaściwy (przeszkadza innym zdającym, rozmawia,
korzysta z podpowiedzi itp.):
• za pierwszym razem otrzymuje 1 pkt. karny odejmowany od ogólnej ilości
uzyskanych punktów,
•
za drugim razem będzie pozbawiony dalszego uczestnictwa w egzaminie, otrzymując
ocenę 0,00.
12. Egzaminy dla sędziów III ligi zostaną przygotowane i przeprowadzone przez Centralną
Komisję Szkoleniową KS PZPN (dwukrotnie) oraz Komisję Szkoleniową KS LZPN
(dwukrotnie).
13. Egzaminy dla sędziów IV ligi zostaną przygotowane przez Komisję Szkoleniową
KS LZPN.
14. Stopień przygotowania kondycyjnego oceniany będzie w oparciu o egzamin
interwałowy.
Egzamin kondycyjny składa się z dwóch Testów.
TEST 1:
6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych – na zaliczenie czas do 6,4 sekundy dla każdego
z 6 sprintów.
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). Jeżeli
sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym
starcie.
Jeżeli dwa sprinty są niezaliczone, to sędzia nie zalicza tego testu.
Zaliczenie testu numer 1 jest warunkiem przystąpienia do testu numer 2.
TEST 2:

Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem na pojedynczy sygnał gwizdka.
Na pierwszy gwizdek prowadzącego test:
• na sygnał gwizdkiem sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 sekund
z miejsca startu, następnie sędziowie mają 35 sekund na pokonanie 50 metrów idąc,
• na kolejny sygnał gwizdkiem sędziowie muszą ponownie pokonać 150 metrów
w czasie 30 sekund, następnie sędziowie mają 35 sekund na pokonanie 50 metrów
idąc.
Składa się to na 1 okrążenie.
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdkiem do „strefy chodzenia”, którą
wyznaczają 4 pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeżeli
sędzia wyraźnie nie dobiegnie do „strefy chodzenia”, to obsługujący test sygnalizuje
powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem nie dobiegający sędzia otrzymuje ostrzeżenie, a za
drugim razem zostaje wykluczony z egzaminu. Sędzia nie może również startować przed
sygnałem gwizdka. Każdy falstart powoduje za pierwszym razem ostrzeżenie, a za drugim
razem sędzia zostaje wykluczony z egzaminu.
Zdający nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem.
Do zaliczenia testu interwałowego sędzia musi przebiec 10 okrążeń.
Łącznie test nr 2 nie może obejmować więcej niż 12 okrążeń.
Kryteria przeliczania dystansu Testu 2 na oceny:
12 pełnych okrążeń
11,5 okrążenia
11 pełnych okrążeń
10,5 okrążenia
10 pełnych okrążeń

(24 x sprint 150 metrów) – ocena 5,00,
(23 x sprint 150 metrów) – ocena 4,75,
(22 x sprint 150 metrów) – ocena 4,50,
(21 x sprint 150 metrów) – ocena 4,25,
(20 x sprint 150 metrów) – ocena 4,00.

W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów – test interwałowy
nie będzie zaliczony.
15. Sędzia, który w trakcie zdawania testu interwałowego dozna kontuzji – potwierdzonej
przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu – może egzamin ten
powtórzyć po zgłoszeniu gotowości o przystąpieniu do testu sprawnościowego. W tym
przypadku wyniki uzyskane z powtórzonego sprawdzianu interwałowego będą
zaliczone – jak przewidują zasady awansu i spadku – w pierwszym terminie.
Nie dotyczy to drugiego egzaminu interwałowego dla sędziów IV ligi z uwagi na
konieczność wyłonienia kandydata do III ligi.
16. Sędziego, który doznał kontuzji potwierdzonej przez lekarza i uniemożliwiającej mu
zaliczenie testu interwałowego w pierwszym terminie, a po zgłoszeniu gotowości
o przystąpieniu do tego testu, podczas jego zdawania po raz kolejny dozna kontuzji
traktuje się jako niezaliczającego test interwałowy w pierwszym terminie.
17. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie interwałowym lub nie zaliczenie
testu interwałowego przez sędziego spowoduje otrzymanie oceny 0,00.
18. Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się nowy

termin. Sędzia taki może być uwzględniany w obsadzie.

IV. KLASYFIKACJA SĘDZIÓW
Klasyfikując sędziów Zarząd KS LZPN bierze pod uwagę następujące kryteria:
1. Umiejętności sędziego prezentowane na boisku podczas zawodów:
• analiza ocen i treści raportów obserwatorów;
• ranking obserwatorów (tam gdzie ma zastosowanie).
2. Ocena przygotowania fizycznego sędziego:
• wyniki egzaminów kondycyjnych;
• analiza wydolności i innych parametrów uzyskanych z zapisów tętna podczas
egzaminów i treningów (w przypadkach gdy sędziowie otrzymali stosowne
urządzenia);
• sportowa sylwetka, poziom tkanki tłuszczowej;
• styl biegu,
• obecność na treningach organizowanych przez KS LZPN;
• podatność na kontuzje.
3. Ocena potencjału sędziego:
• wiek sędziego;
• postępy w stosunku do poprzednich sezonów;
• osobowość, charyzma, kultura osobista, wykształcenie, znajomość języków
obcych;
• zaangażowanie i dyspozycyjność sędziego zarówno w trakcie sezonu jak
i w okresie przygotowawczym (zawody kontrolne i inna działalność na rzecz
KS LZPN);
4. Znajomość Przepisów Gry w oparciu o:
• wyniki przeprowadzonych egzaminów teoretycznych;
• wyniki testów filmowych (tam gdzie będą miały zastosowanie).
5. Przestrzeganie wysokich standardów etyczno-moralnych i regulaminowych:
• sędziowie ukarani przez Wydział Dyscypliny LZPN karą wyższą niż
upomnienie nie maja prawa uzyskać awansu w danym sezonie rozgrywkowym.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Zarząd KS podejmuje następujące decyzje
dotyczące poszczególnych sędziów: awans do wyższej klasy rozgrywkowej,
pozostawienie w danej klasie rozgrywkowej lub spadek do niższej klasy rozgrywkowej.
6. Po rundzie jesiennej z III ligi zostanie wyłoniony jeden sędzia z KS LZPN, po
przeprowadzeniu nie mniej niż 5 ocenianych zawodów, jako kandydat do II ligi. Musi
on wyróżniać się dużymi umiejętnościami oraz dużym potencjałem stwarzającym
nadzieję na osiągnięcie bardzo wysokiego poziomu sędziowskiego w przyszłości.
Kandydat może być wyłoniony spośród sędziów, którzy na koniec roku, w którym
kończy się sezon rozgrywkowy ukończą maksymalnie 35 lat.

7. Nominując sędziego III ligi jako kandydata do II ligi Zarząd Kolegium Sędziów
LZPN bierze pod uwagę przede wszystkim potencjał, umiejętności i wiek kandydata.
8. Sędziowie tworzący grupę kandydatów do awansu do II ligi zostaną poddani przed
rundą wiosenną konkursowemu egzaminowi teoretycznemu i interwałowemu
organizowanemu przez KS PZPN.
9. W ten sposób wyłonieni sędziowie w rundzie wiosennej zostaną poddani egzaminom
praktycznym przez obserwatorów szczebla centralnego – na co najmniej 4 zawodach
(III liga oraz CLJ) wyznaczonych przez KS PZPN.
10. O ilości sędziów podlegających degradacji z III ligi zadecyduje liczba sędziów
spadających z II ligi, awansujących z III do II ligi oraz zapewnienie dla sędziów
awansujących z IV ligi co najmniej 2 miejsc. Degradacją po sezonie objęta zostanie
taka liczba sędziów KS LZPN, aby liczba sędziów w sezonie kolejnym dalej wynosiła
co najmniej10 sędziów z KS LZPN.
11. Każdy sędzia w IV lidze – by zostać sklasyfikowany – musi przeprowadzić co
najmniej 8 meczów w całym sezonie rozgrywkowym (poza sędziami, którzy uzyskali
awans w trakcie trwania sezonu).
12. Co najmniej dwóch sędziów IV ligi uzyska awans do III ligi po spełnieniu wszystkich
warunków zawartych w niniejszych zasadach.
13. Po rundzie jesiennej z IV ligi zostanie wyłonionych 6 wyróżniających się sędziów –
po przeprowadzeniu nie mniej niż 5 ocenianych zawodów mistrzowskich – z których
na koniec roku, w którym kończy się sezon rozgrywkowy – nie więcej niż 2 sędziów
ukończy maksymalnie 32 lata , a docelowo o ile spełnienie tego warunku będzie
możliwe pozostali sędziowie ukończą maksymalnie 26 lat.
14. Wyłonieni sędziowie w rundzie wiosennej zostaną poddani minimum 4 egzaminom
praktycznym na zawodach IV ligi.
15. Obserwatorzy, którzy obserwują kandydatów do awansu do III ligi na koniec rundy
wiosennej zobowiązani są sporządzić ranking, który jest uwzględniany przy
sporządzaniu klasyfikacji.
16. Warunkiem awansu do III ligi przez sędziego jest spełnienie następujących warunków:
• wiek do 32 lat – z tym, że przynajmniej jeden z awansujących musi mieć maksymalnie
26 lat,
• przeprowadzenie w sezonie co najmniej 8 ocenionych zawodów,
• zaliczenie egzaminów interwałowych i teoretycznych w pierwszych terminach.
Podczas egzaminu interwałowego konieczne jest otrzymanie ocen 5,00.
17. Awans do IV ligi uzyskuje co najmniej 4 sędziów, po co najmniej jednym z klas
okręgowych z poszczególnych OKS, którzy spełnią wymogi regulaminowe.

V. SZYBKA ŚCIEŻKA AWANSU

1. Szybka ścieżka awansu – jej celem jest promocja sędziów o dużym potencjale,
rokujących nadzieje na sprostanie w przyszłości wymogom stawianym na najwyższym
szczeblu rozgrywek krajowych a nawet na szczeblu międzynarodowym.
2. Zarząd KS LZPN może wykorzystując tę drogę dodatkowo awansować po sezonie do
prowadzenia zawodów wyższej klasy rozgrywkowej maksymalnie do 2 sędziów.
3. Spośród sędziów IV ligi Zarząd KS LZPN może dodatkowo awansować w trakcie
sezonu tj. do rozpoczęcia rundy wiosennej oraz po sezonie do III ligi do 2 sędziów,
którzy w danym roku kalendarzowym mają ukończone maksymalnie 26 lat.
Awansujący sędzia zastępuje wówczas sędziego III ligi, który nie zajął miejsca
bezpośrednio spadkowego, ale jest to sędzia nie wykazujący znaczącego postępu, z
niewielki potencjałem i nie rokujący na przyszłość. Awansujący w trakcie sezonu
sędzia jest klasyfikowany w III lidze zgodnie z obowiązującymi zasadami awansu
i spadku. Do średniej awansującego sędziego w III lidze nie wliczają się oceny
uzyskane przez sędziego w IV lidze (uzyskane przed awansem).
4. Sędziowie objęci szybką ścieżką awansu powinni spełniać następujące wymogi:
◦ bardzo dobre przygotowanie fizyczne (sędziowie Ci muszą biegać test
interwałowy spełniając następujące warunki: 40 metrowe sprinty w czasie 6,2
sekundy oraz podczas testu interwałowego 12 pełnych okrążeń, z tym że mają na
pokonanie 150 metrów biegnąc czas 30 sekund, a następnie 30 sekund na
pokonanie 50 metrów idąc (na zaliczenie należy przebiec 10 pełnych okrążeń),
◦ estetyczny styl biegu,
◦ nienaganna sportowa sylwetka,
◦ wysokie walory osobowościowe: kultura osobista, elokwencja, znajomość
języków obcych,
◦ wyróżniać się dobrą opinią wśród obserwatorów i członków Zarządu KS LZPN.
6. Sędziowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu kondycyjnego zgodnego z „szybką
ścieżką awansu” są zobowiązani zgłosić gotowość do poddania się temu egzaminowi
najpóźniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu, pocztą
elektroniczną na adres: kolegium.sedziow@lzpn.pl Nie nadesłanie przez sędziów
w wyznaczonym terminie gotowości do zdawania tego egzaminu według w/w zasad
jest równoznaczne z tym, że sędziowie będą zdawać egzaminy kondycyjne na
zasadach ogólnych.
7. Sędzia, który podda się egzaminom kondycyjnym zgodnym z „szybką ścieżką
awansu” i zaliczy ten egzamin w niepełnym zakresie tzn. przebiegnie mniej niż
24 powtórzenia, otrzyma ocenę jaką otrzymałby, gdyby biegał na zasadach ogólnych.
8. Niezaliczenie egzaminu interwałowego przez sędziego, który przystąpi do egzaminu
w ramach „szybkiej ścieżki awansu” jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu
w terminie pierwszym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku uzyskania przez sędziego z egzaminu praktycznego (praktycznej
obserwacji zawodów) oceny poniżej 7.4 pkt. spowoduje wstrzymanie go od

prowadzenia zawodów na minimum 2 kolejki - po czym przeprowadzona zostanie
obserwacja komisyjna, po której Zarząd KS LZPN podejmie decyzje co do dalszej
przydatności sędziego w III lub IV lidze.
2. Sędzia może być czasowo (nie dłużej niż na jedną rundę rozgrywkową) urlopowany
z prowadzenia zawodów w III lub IV lidze po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu
KS LZPN. O warunkach powrotu po zakończeniu urlopowania oraz złożenia
niezbędnych egzaminów decyzję podejmuje każdorazowo Zarząd KS LZPN
3. Sędziowie asystenci II grupy szczebla centralnego mogą pełnić wyjątkowo funkcję
sędziego w IV lidze decyzją Zarządu KS LZPN.
4. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego

z przedstawicielami klubów. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne
wstrzymanie w obsadzie sędziego od prowadzenia zawodów na okres ustalony przez
Zarząd KS LZPN. Niezależnie od tego sprawa zostanie przekazana do Wydziału
Dyscypliny LZPN.
5. Nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami kontakty sędziów i obserwatorów

przed meczem lub po jego zakończeniu spowodują wstrzymanie w obsadzie przez
Zarząd KS LZPN do odwołania oraz przekazanie sprawy do Wydziału Dyscypliny
LZPN. Za usprawiedliwione i zgodne z przepisami uznaje się jedynie kontakty
związane z danym meczem, dotyczące spraw mieszczących się w ramach
obowiązującego prawa, w tym przepisów związkowych.
6. Do interpretacji niniejszych zasad klasyfikowania, awansu i spadku upoważniony jest

Zarząd KS LZPN.
7. Decyzje Zarządu KS LZPN w sprawie awansów i spadków mają charakter nominacji

i nie podlegają odwołaniu oraz zaskarżeniu.

8. Jednolity tekst Zasad klasyfikowania, awansu i spadku sędziów III i IV ligi KS LZPN

uchwalono dnia na mocy decyzji Komisji ds. Nagłych Lubelskiego Związku Piłki
Nożnej dnia 6 sierpnia 2014 r.
9. Niniejsze zasady obowiązują do odwołania, zmian lub uzupełnień.

Za Prezydium Zarządu LZPN
Prezes LZPN Zbigniew Bartnik

