
Uchwała nr …….. 18.08.2022 roku Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Zasad awansów i spadków sędziów futsalu 

Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2022/2023 
oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego futsalu 

 
Na podstawie Statutu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się Zasady awansów i spadków sędziów futsalu Kolegium Sędziów Mazowieckiego 

Związku Piłki Nożnej oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego futsalu w 

następującym brzmieniu: 

 

Zasady awansów i spadków sędziów futsalu KS MZPN 

oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego futsalu 

 

ROZDZIAŁ I.   Postanowienia ogólne 

1.   Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do zasad awansów i spadków 

sędziów szczebla centralnego futsalu. 

2.  Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia futsalu KS MZPN” oznacza sędziego 

uprawnionego do sędziowania zawodów III ligi futsalu, a także innych rozgrywek mistrzowskich 

prowadzonych przez MZPN lub za jego zgodą przez inne podmioty. 

3.  Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć cykl 

rozgrywkowy jesień – wiosna. 

4.  Sędzia futsalu KS MZPN musi spełniać następujące wymagania: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie, 

b) posiadać odpowiednią sprawność fizyczną, 

c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

d) uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych i korespondencyjnych,  

e) opłacać należyte składki FSKP i KFD w terminie i w wysokości określonej Regulaminem,  

f) spełnić wymagania i uzyskać licencję sędziowską na dany sezon rozgrywkowy, 

g) odznaczać się nienaganną postawą etyczno - moralną, 

h) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 

 

5. Sędzia futsalu KS MZPN nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu 

sportowego posiadającej sekcję futsalu. 

6.   Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów futsalu KS MZPN nadawane są na jeden 

sezon rozgrywkowy przez Zarząd MZPN, na podstawie wniosku KS MZPN. 

7.   KS MZPN ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego futsalu KS MZPN w trakcie trwania sezonu 

rozgrywkowego sędziemu, który: 

a) nie spełnia lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych zasadach, 

b) naruszył 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), 

c) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN i MZPN, 

d) prowadzi zawody na poziomie niezadowalającym, 



e) nie opłaci należnych składek FSKP i KFD w terminie i w wysokości określonej 

Regulaminem,  

f) nie spełni wymagań i nie uzyska licencji sędziowskiej na dany sezon rozgrywkowy,  

g) w każdym innym uzasadnionym przypadku. 

 

8. W uzasadnionych przypadkach KS MZPN na prośbę ZF KS PZPN ma prawo delegować sędziów 

na mecze wyższej klasy rozgrywkowej, niż nominalnie im przysługująca w danym sezonie. 

9.  Awanse i spadki sędziów futsalu KS MZPN następują po zakończeniu całego sezonu 

rozgrywkowego, z wyjątkiem przypadków opisanych w Rozdz. I pkt. 7. 

 

ROZDZIAŁ II.  Postanowienia dotyczące liczby sędziów III ligi futsalu 

1.   KS MZPN przed każdym sezonem rozgrywkowym decyduje, ilu sędziów ma być uprawnionych 

do sędziowania III ligi futsalu. 

2. Uprawnienia do sędziowania meczów III ligi futsalu otrzymują sędziowie pozytywnie zaliczający 

egzaminy.  

3.  Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów III ligi futsalu wygasają w dniu zakończenia 

rozgrywek w sezonie rozgrywkowym. 

 

ROZDZIAŁ III.   Obserwacje 

1. Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych oraz innych,  

w których obsady dokonuje KS MZPN, sędziowie mogą być poddawani obserwacjom. Głównym 

celem prowadzenia obserwacji są względy szkoleniowe. Będą one także uwzględniane przy 

wyborze kandydatów na sędziów szczebla centralnego oraz obsadzie sędziów przez KS MZPN. 

2.  Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani                 

w obsadzie. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie prowadzonych przez sędziego zawodów, 

nie mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony KS MZPN. 

3. Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych oraz innych, w których 

obsady dokonuje KS MZPN, możliwe jest przeprowadzanie obserwacji telewizyjnych.                             

W przypadku rozbieżnych ocen ostateczną decyzję podejmie KS MZPN. 

 

ROZDZIAŁ IV.   Egzaminy teoretyczne i sprawnościowe 

1.   W każdym sezonie rozgrywkowym KS MZPN organizuje następujące kursy i egzaminy: 

a) letnie kursy dla sędziów, 

b) zimowe kursy dla sędziów, 

c) warsztaty i konferencje szkoleniowo-unifikacyjne. 

 

2.   Na każdym egzaminie przeprowadzany jest test teoretyczny i sprawnościowy. 

3.   Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą: 

a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 

b) dla egzaminu sprawnościowego (test Ariet): 

- dla sędziów III ligi futsalu – poziom 14_5, 

- dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego – 14,5_3 



 

4.    W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) KS MZPN ma prawo zwolnić sędziego od 

uczestnictwa w testach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia testów przed Komisją w 

terminie dodatkowym, wyznaczonym przez KS MZPN. 

5.   Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się nowy termin. Sędzia 

taki może być uwzględniany w obsadzie. 

6. Sędzia, który nie zaliczy testu nie jest uwzględniany w obsadzie zawodów. Jest poddany 

egzaminowi poprawkowemu, który zalicza w wyznaczonym przez KS MZPN terminie. Do czasu 

zaliczenia egzaminu poprawkowego sędzia nie jest uwzględniany w obsadzie zawodów. Brak 

zaliczenia testu teoretycznego lub sprawnościowego w terminie poprawkowym skutkuje utratą 

uprawnień do sędziowania w danej klasie rozgrywkowej. 

7. Sędzia, który w trakcie testu sprawnościowego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza, 

zostanie dopuszczony do kolejnego testu po zgłoszeniu gotowości w terminie określonym przez 

KS MZPN. 

8. W sytuacjach szczególnych KS MZPN może ograniczyć zakres testów oraz zorganizować testy 

w trybie zdalnym (on-line).  

 

ROZDZIAŁ V.   Lista klasyfikacyjna sędziów, awanse i spadki 

1.  Po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego Zarząd KS MZPN ustala listę sędziów III ligi 

futsalu, biorąc pod uwagę oceny z obserwacji i obserwacji telewizyjnych oraz opinię Zarządu KS 

MZPN. 

2.  Lista klasyfikacyjna jest materiałem pomocniczym do wyłaniania kandydatów na sędziów 

szczebla centralnego.  

 

3. O maksymalnej liczbie wyłonionych kandydatów na sędziów szczebla centralnego decyduje ZF 

KS PZPN po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających sklasyfikowanie sędziego (np. brak wyników 

egzaminów, brak odpowiedniej ilości obserwacji, brak rankingu) KS MZPN może ustalić listę 

klasyfikacyjną w oparciu o niekompletne wyniki egzaminów i obserwacji.  

 

5. Kandydaci na sędziów szczebla centralnego, którzy nie zaliczą któregokolwiek z powyższych 

egzaminów w pierwszym terminie, nie będą brani pod uwagę przy wyłanianiu kandydatów na 

sędziów szczebla centralnego. 

 

 

ROZDZIAŁ VI.   Postanowienia końcowe 

1. Zarząd KS MZPN może nakładać na sędziów dodatkowe zadania szkoleniowe, jak  np. 

przesyłanie samooceny po prowadzonych przez nich meczach, udział w szkoleniu 

korespondencyjnym lub dodatkowej działalności szkoleniowej. Niewykonywanie obowiązków w 

wyznaczonych terminach będzie powodować wstrzymanie sędziego w obsadzie zawodów i będzie 

brane pod uwagę przy awansach i spadkach.  

 

2. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd KS MZPN po 

zatwierdzeniu przez Zarząd MZPN.   

 



3. Decyzje w sprawie awansów i spadków mają charakter nominacji i nie podlegają odwołaniu oraz 

zaskarżeniu.   

 

4. Listy sędziów nominowanych przez KS MZPN do prowadzenia zawodów w III lidze futsalu są 

ogłoszone po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego i po zatwierdzeniu ich przez Zarząd 

MZPN.  

 

5. W przypadkach szczególnych, m.in. zawieszenie rozgrywek Zarząd KS MZPN może podjąć 

decyzję o zmianie zapisów powyższych Zasad.  

 

6. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd MZPN. 

       

     Prezes MZPN Sławomir Pietrzyk 

 


