Regulamin działania zespołu obserwatorów
Kolegium Sędziów WZPN
I. POWOŁANIE
1. Obserwatorów Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Szefa
szkolenia obserwatorów KS WZPN proponuje Kolegium Sędziów WZPN. Obserwator
staje się członkiem zespołu Obserwatorów po zatwierdzeniu przez Zarząd
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Zespołem kieruje Szef Szkolenia obserwatorów KS WZPN.
3. Obserwator otrzymuje nominację na każdą rundę rozgrywkową.
4. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów oraz nadawania
uprawnień obserwatorów mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu.
II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OBSERWATORA
1. Określają wytyczne dla Obserwatorów Polskiego Związku Piłki Nożnej.
III. ZASADY POWOŁYWANIA OBSERWATORÓW
1. Obserwatorem może być członek KS WZPN który:
a. Był sędzią piłkarskim czynnym co najmniej 10 lat i sędziował minimum 300
meczów piłkarskich,
b. Zakończył sędziowanie nie później niż 24 miesiące przed powołaniem,
c. Nie przekroczył wieku 65 roku życia – w uzasadnionym przypadku indywidualnym
Prezydium Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN może ten wymóg wiekowy wydłużyć,
d. Posiada minimum średnie wykształcenie,
e. Odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną,
f. Posiada niezbędne predyspozycje (doświadczenie, rzetelność, obiektywizm,
znajomość przepisów),
g. Nie jest działaczem klubowym,
h. Nie jest rodzinnie związany z czynnym sędzią (w danej klasie rozgrywkowej),
i. Zaliczył pozytywnie sprawdzian ze znajomości przepisów.
j. Przedstawił zaświadczenie o niekaralności (KRK) do 30 września 2016 roku.
IV. ODWOŁANIE
1. Obserwator może być odwołany przez Prezydium Kolegium Sędziów KS WZPN, jeżeli:
a. Narusza normy etyczno-moralne,
b. Nierzetelnie i nieterminowo wypełnia arkusze obserwatora.
i. dla zawodów obserwowanych w weekend (piątek-niedziela) termin
nadesłania arkusza mija o godzinie 23:59 w środę ;
ii. dla zawodów obserwowanych w ciągu tygodnia (poniedziałek-czwartek)
termin nadesłania arkusza mija po 72 godzinach od chwili zakończenia
zawodów
iii. Arkusze należy dostarczyć elektronicznie na adres e-mail:
obserwacje4liga@kswzpn.pl – dotyczy zawodów 4 ligi WZPN,

c.
d.
e.
f.
g.

obserwacjepoznan@kswzpn.pl – dotyczy zawodów strefy poznańskiej
WZPN oraz na adresy email odpowiednich KS OZPN według ustaleń
Przewodniczących danego podokręgu.
Nie bierze udziału w szkoleniach,
Ocenia pracę sędziów na boiskach nieobiektywnie, nieadekwatnie do ich
umiejętności poprzez zawyżanie bądź zaniżanie ocen ogólnych sędziów,
Nie poddaje się okresowym sprawdzianom ze znajomości przepisów,
Po złożeniu rezygnacji,
Po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne.

V. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ilość otrzymanych nominacji na zawody do pełnienia roli obserwatora nie podlega
roszczeniom ze strony obserwatora.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga Prezydium Kolegium Sędziów
WZPN
3. Obserwatora na zawody deleguje referent ds. obsady obserwatorów.
4. Niniejsze zasady obowiązują od chwili zatwierdzenia przez Zarząd Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej aż do odwołania.

Uchwała wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Zarząd WZPN i obowiązuje na czas
nieokreślony.

31 sierpnia 2016 roku

Przewodniczący Kolegium Sędziów WZPN
Zbigniew Cukiert

