Wydział Sędziowski PZPS

Zasady weryfikacji uprawnień sędziowskich w sezonie 2016 / 2017

I. Postanowienia ogólne
1. Sędziowie, którzy – biorąc pod uwagę rocznik i moment weryfikacji uprawnień – mają co
najmniej 54 lata, nie są brani pod uwagę przy obniżaniu uprawnień, tj. w 2017 roku sędziom
urodzonym do 1963 roku włącznie nie będą obniżone uprawnienia, chyba że sędzia popełni
istotny błąd proceduralny.
2. Sędziom, którzy zostali sędziami szczebla centralnego w 2016 roku, nie będą obniżone
uprawnienia, chyba że sędzia popełni istotny błąd proceduralny.
3. Sędzia, który miał niedyspozycyjność w więcej niż 50 % terminów rozgrywek uwzględnionych w
opublikowanym przez Wydział Sędziowski terminarzu, za wyjątkiem niedyspozycyjności
„szkolnych”, a nie korzystał z urlopu sędziowskiego, będzie miał obniżone uprawnienia o jeden
szczebel.
4. Sędzia, który miał niedyspozycyjność w więcej niż 30 % terminów rozgrywek uwzględnionych w
opublikowanym przez Wydział Sędziowski terminarzu, za wyjątkiem niedyspozycyjności
„szkolnych”, nie może uzyskać wyższych uprawnień na sezon 2017 / 2018.
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5. W przypadku turniejów młodzieżowych zastrzeżenie niedyspozycyjności na którykolwiek z dni
trwania turnieju powoduje zaliczenie niedyspozycyjności na wszystkie dni trwania turnieju, ujęte
w opublikowanym przez Wydział Sędziowski terminarzu.
6. Określa się przedziały liczby sędziów do zmiany uprawnień po sezonie 2016 / 2017:

Uprawnienia
PlusLiga
ORLEN Liga
I ligi
II ligi

Liczba sędziów
do podwyższenia
uprawnień
n.d.
minimum 1
minimum 1
minimum 2

Liczba sędziów
do obniżenia
uprawnień
0–3
0–3
0–6
0 – 10

7. O dokładnej liczbie sędziów zmieniających uprawnienia w przedziałach, o których mowa w
punkcie 6, decyduje Wydział Sędziowski PZPS, biorąc pod uwagę w szczególności:
a. liczbę wycofanych sędziów ze szczebla centralnego, w tym ze względu na limit wieku,
rezygnacje, sankcje dyscyplinarne;
b. liczbę zespołów w danych grupach rozgrywkowych.
8. Sędzia, który uzyskał na sezon 2016 / 2017 wyższe niż dotychczasowe uprawnienia, może
uzyskać wyższe uprawnienia na sezon 2017 / 2018 pod warunkiem przesędziowania w sezonie
jako sędzia pierwszy co najmniej 6 spotkań, w tym nie mniej niż 4 kwalifikowanych, w
najwyższej klasie rozgrywkowej, do jakiej ma uprawnienia.

II. PlusLiga i ORLEN Liga
1. Podstawą do weryfikacji uprawnień w grupach sędziów z danymi uprawnieniami jest w każdej
grupie ranking określony średnią ważoną miejsc („ranking całościowy”) w rankingach
cząstkowych.
2. Dla obliczenia średniej ważonej przeprowadza się następujące postępowanie:
a) ustala się listę rankingową za sezon 2016 / 2017 przedstawioną przez kwalifikatorów:
Grzegorza Jacynę, Piotra Dudka, Andrzeja Lemka, Cezarego Matusiaka i Krzysztofa
Strzylaka. Ustala się pozostałe listy rankingowe. Ranking Wydziału Sędziowskiego PZPS
uwzględni wszystkich sędziów;
b) miejsca na poszczególnych cząstkowych listach rankingowych określa się kolejnymi liczbami
całkowitymi, natomiast sędziom nieobecnym w danym rankingu cząstkowym przypisane
zostaje za dany ranking cząstkowy miejsce liczone jako średnia z 1 + liczba pozycji na tej
liście;
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c) dokonuje się zrównania znaczenia miejsc na poszczególnych listach rankingowych w
stosunku do listy rankingowej za sezon 2016 / 2017 poprzez zastosowanie do każdego
miejsca na liście cząstkowej wzoru:
(miejsce -1) x (max(lista rankingowa za sezon 2016 / 2017) – 1) / (max(dana lista) – 1) + 1
gdzie max() oznacza liczbę sędziów na danej liście;
d) zostaje obliczona średnia ważona uwzględniająca wyliczone miejsca na zrównanych listach
cząstkowych oraz wagi im przypisane:
Składniki
Lista rankingowa za sezon 2016 / 2017
Lista rankingowa z ocen za sezon 2015 / 2016
Ranking klubów
Ranking z ocen komisarzy
Ranking mediów
Ranking Wydziału Sędziowskiego PZPS

waga
50%
10%
10%
5%
5%
20%

3. Jeżeli sędzia w czasie sezonu rozpocznie urlop, to zostaje uwzględniony na liście rankingowej
za sezon 2016 / 2017, jednak bez prawa do uzyskania wyższych uprawnień na sezon 2017 /
2018.
4. W przypadku gdy dwóch lub więcej sędziów ma taką samą średnią w rankingu całościowym, o
kolejności decyduje miejsce na liście rankingowej powstałej za sezon 2016 / 2017.

III. Sędziowie w grupach uprawnień I i II
1. Weryfikacja uprawnień następować będzie w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie zespoły kwalifikatorów na koniec sezonu zasadniczego przedstawią
Wydziałowi Sędziowskiemu PZPS rekomendacje dotyczące ocenianej grupy sędziów:
a. nie więcej niż dwóch sędziów pod kątem podwyższenia uprawnień (trzech w grupie II lig
województwa łódzkie i śląskie)
b. nie mniej niż dwóch sędziów pod kątem obniżenia uprawnień / opuszczenia szczebla
centralnego (trzech w grupie II lig województwa łódzkie i śląskie)
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3. Składy zespołów kwalifikatorów oraz przypisane im grupy sędziów są następujące:

I ligi, grupa zachodnia
Kwalifikatorzy
Andrzej Kiszczak
Mirosław Stando
Robert Dworak

Sędziowie oceniani
Mateusz Broński
Katarzyna Mencel
Benedykt Cieślik
Katarzyna Mieszkowska
Anna Czywczyńska
Sławomir Mikołajczak
Michał Gruszczyński
Paweł Morawski
Grzegorz Kaczmarzyk Robert Nowicki
Radosław Kaczor
Aneta Olszycka
Paweł Kapica
Adam Piekarec
Barbara Kijowska
Grzegorz Skowroński
Andrzej Kobienia
Bartosz Słowik
Marcin Kolano
Krzysztof Wojtunik

I ligi, grupa wschodnia
Kwalifikatorzy
Sędziowie oceniani
Ryszard Dietrich
Bartłomiej Adamczyk
Tomasz Lisiecki
Dariusz Jasiński
Maciej Domaradzki
Agnieszka Myszkowska
Wojciech Kasprzyk Gabriela Ferenczak
Jacek Naduk
Tomasz Grzegorek
Mirosław Pałka
Marek Kaleński
Bogusław Pierucki
Leszek Kapłon
Marcin Rek
Piotr Kasprzyk
Luiza Szymańczak
Robert Komornicki
Paweł Zajc
Zbigniew Kułak
Tomasz Zarzycki
Damian Lic

II ligi
Kwalifikatorzy
Albert Błażewicz
Marek Mianowski
Adam Żelazny
Zenon Czajkowski
Leszek Bajorek
Zbigniew Tadej
Jacek Hojka
Andrzej Łukowicz
Krzysztof Łygoński
Zdzisław Hamulski
Zbigniew Maciejewski
Wiesław Cieślik
Ryszard Adamczyk
Janusz Pulchny
Jan Nowaczyński
Jan Baniak
Zbigniew Milan
Andrzej Czerwiński

Sędziowie oceniani
województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie

województwa: mazowieckie, podlaskie
województwa: zachodniopomorskie, lubuskie
województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

województwa: dolnośląskie, opolskie

województwa: śląskie, łódzkie
województwa: małopolskie, świętokrzyskie
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Janusz Kaliński
Marek Litwiński
Henryk Darocha
województwa: podkarpackie, lubelskie
Stanisław Jacher
Jarosław Waleriańczyk

4.

W drugim etapie rekomendowani sędziowie, o których mowa w pkt 2 a i b, będą obserwowani
przez odrębnie wyznaczone zespoły kwalifikatorów, na zawodach na które będą wspólnie
wyznaczani. Kolejne zespoły kwalifikatorów będą dokonywać nowych rekomendacji, zawężając
ich liczbę do maksymalnej liczby sędziów przewidzianych do zmiany uprawnień.

5.

Jeżeli sędzia w czasie sezonu rozpocznie urlop, to nie uzyska wyższych uprawnień na sezon
2017 / 2018.
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