
 

         Warszawa, 05.12.2019 r. 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN 

 

Szanowni Koledzy, 

 

 Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informacje na temat kolejnych decyzji szkoleniowo-

 organizacyjnych. 

I. KANDYDACI DO AWANSU DO II LIGI  

Zgodnie z "Zasadami awansów i spadków" prosimy o wyznaczenie jednego sędziego 
kandydata Kolegium Sędziów wojewódzkiego ZPN do grupy Top Amator B.  KS 
wojewódzkiego ZPN ma prawo przesłania również danych kandydata rezerwowego, który 
mógłby zastąpić pierwszego kandydata wojewódzkiego w przypadku zdarzeń losowych. 
Dane kandydatów należy przesłać do 18 grudnia br. na adres 
zbigniew.przesmycki@pzpn.pl oraz damian.picz@pzpn.pl. Dane kandydata powinny 
zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy 
oraz miejscowość zamieszkania. Zgłoszenie rezerwowego kandydata nie jest 
jednoznaczne z tym, że zostanie on powołany jako kandydat z "puli" KS PZPN.  

 
W związku z planowanym przejęciem rozgrywek III ligi przez PZPN zgodnie z uchwała nr 

VII/101 z dnia 12 lipca 2019 roku Zarządu PZPN prosimy również  o: 

- podanie listy sędziów danego KS wojewódzkiego ZPN uprawnionych do prowadzenia 

zawodów III ligi w sezonie 2019/20. Jeżeli w danym makroregionie obowiązuje parytet 

liczby meczów, prosimy również o podanie jaka liczba meczów jest przypisana danemu KS 

wZPN;    

- podanie  ocen otrzymanych  przez sędziów reprezentujących aktualnie  dany KS wZPN w 

rozgrywkach III ligi we wszystkich rodzajach obserwacji. 

 

II. Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego  

KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno-szkoleniowych sędziów  

i obserwatorów szczebla centralnego – sesja wiosna 2020: 

• 14-16 lutego (piątek – niedziela): sędziowie, asystenci, obserwatorzy szczebla 

centralnego oraz kandydaci na ll ligę; Hotel Wodnik - Bełchatów (Słok) 
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• 21-23 lutego (piątek – niedziela): sędzie i obserwatorki szczebla centralnego; 

Hotel Wodnik - Bełchatów (Słok) 

• 28 lutego - 1 marca (piątek – niedziela): sędziowie i obserwatorzy III ligi; SPAŁA - 

COS 

 

III. Tematy szkoleniowe – zima 2019/wiosna 2020 

Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na 

aktualny okres szkoleniowy – zima 2019 – wiosna 2020: 

1. Zarządzanie strefami technicznymi. 

2. Ręka i symulacja jako przykłady niesportowych zachowań – interpretacje. 

3. Artykuł 11 – spalony (z uwzględnieniem koncentracji i poruszania się). 

4. DOGSO/SPA  - różnice i interpretacje. 

5. Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu zawodnikami Niesportowe zachowania 

wobec sędziów (antycypowanie). 

 

 Tematy te muszą być zrealizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce dla sędziów oraz 

obserwatorów wszystkich klas, w ramach zimowego i wiosennego cyklu szkoleniowego (listopad 

2018 – marzec 2020).  
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