
Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec 

 

WAŻNE INFORMACJE NA SEZON 2021/2022 – 7 sierpnia 2021:  

I. EGZAMIN KONDYCYJNY: 

Informujemy, iż w dniu 7 września 2021 / wtorek / o godz. 18.00 na Stadionie 1000-lecia 

Państwa Polskiego w Zawierciu zaplanowano egzamin sprawności fizycznej dla Sędziów 

Podokręgu Sosnowiec (dot. również sędziów próbnych i kandydatów na sędziów), który 

odbędzie się wg następujących zasad: 

 

1. Sędziowie urodzeni w roku 1976 i starsze biegają test Coopera, tj. 12 min. ciągłego biegu 

 

2. Sędziowie urodzeni w roku 1977 i młodsi (w tym sędziowie próbni i kandydaci na sędziów) 

są zobowiązani zaliczyć: 

 test szybkościowy (6 x 40 m wg limitu czasowego 6,4 s) oraz  

 test interwałowy wg limitów czasowych 17 s / 22 s – min. 10 okrążeń (4.000 m),  

tj. naprzemiennie 17 s biegu (75 m) i 22 s marszu (25 m). 

Przed egzaminem kondycyjnym każdy Sędzia jest zobowiązany okazać aktualną kartę zdrowia 

z potwierdzeniem zdolności do wykonywania funkcji sędziego piłki nożnej. 

UWAGA! Sędziowie, którzy chcą być brani pod uwagę jako asystenci przy obsadzie meczów 

na szczeblu Okręgu Śl. ZPN (dot. zawodów klasy okręgowej i juniorów na szczeblu okręgu), 

muszą zaliczyć test szybkościowy i interwałowy zgodnie z punktem 2 powyżej – nie dotyczy 

to Sędziów Asystentów IV ligi, którzy zaliczą egzamin organizowany tydzień wcześniej przez 

KS Śl. ZPN (informacja poniżej). 

UWAGA! W dniu 30 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) odbędzie się egzamin kondycyjny dla 

Sędziów, którzy zostaną delegowani przez Podokręgi (zgłoszeni przez sędziów  

z uprawnieniami) jako asystenci IV ligi na sezon 2021/2022. Miejsce oraz plan spotkania 

zostanie podany przez KS Śl. ZPN w późniejszym terminie. 

W tym samym dniu odbędzie się również pierwsze spotkanie Kadry Śl. ZPN i Kandydatów do 

Kadry oraz ewentualnie spotkanie sędziów asystentów III LIGI /zależnie od zasad obsady 

ustalonych przez KS PZPN/. 

Z ww. egzaminów zwolnieni są sędziowie, którzy w czerwcu br. zaliczyli egzaminy na szczeblu 

Śl. ZPN na sezon 2021/2022 i będą uprawnieni do prowadzenia zawodów IV ligi i Klasy 

Okręgowej. 

II. EGZAMIN TEORETYCZNY: 

Po sprawdzianie kondycyjnym (07.09.2021r.), na obiektach w Zawierciu, odbędzie się 

egzamin teoretyczny z Przepisów Gry w Piłkę Nożną dla sędziów, którzy nie zaliczyli 

ostatniego egzaminu na szczeblu Podokręgu na sezon 2021/2022, który w czerwcu odbył się 

na obiekcie AKS Niwka Sosnowiec, bądź w nim nie uczestniczyli (niezależnie od przyczyn i 

przedstawionego usprawiedliwienia).  



Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec 

Informacje dot. wyników czerwcowego egzaminu można uzyskać mailowo u Kolegów Marcina 

MIŚTY (misten2001@wp.pl) i Tomasza FARACIKA (tomek.faracik@interia.pl). 

Nieobecność lub niezaliczenie sprawdzianu kondycyjnego lub teoretycznego będzie 

skutkowało wstrzymaniem w obsadzie do czasu zaliczenia w kolejnym terminie. 

 

UWAGA! W rundzie jesiennej nie przewiduje się terminu poprawkowego dla osób, które nie 

zaliczą testu kondycyjnego, dlatego apelujemy o poważne podejście do przygotowania 

fizycznego i obecność w wyznaczonym terminie. 

 

III. ZEBRANIE SZKOLENIOWE: 

Na przełomie września i października odbędzie się zebranie szkoleniowe połączone ze 

sprawdzianem znajomości Przepisów Gry w Piłkę Nożną – miejsce i termin zostanie podane 

wkrótce.  

 

IV. LICENCJE SEDZIOWSKIE NA SEZON 2021/2022: 

Nowy wniosek licencyjny na sezon 2021/2022 do pobrania na stronie KS Śl. ZPN:  

http://ksslaskizpn.pl/do-pobrania/   

lub bezpośrednio pod linkiem:  

http://ksslaskizpn.pl/wp/wp-content/uploads/2021/06/Licencja.pdf  

Każdy sędzia zobowiązany jest dostarczyć oryginał druku (wypełniony czytelnie – 

drukowanymi literami) do Śl. ZPN. W naszym Podokręgu dokumenty można przekazywać  do 

Kolegów: Stanisława WIATROWSKIEGO, Józefa SŁUŻAŁKA, Marcina MIŚTY (dot. sędziów  

z Zawiercia i okolic) i Marcina KWIETNIA (dot. sędziów z Dąbrowy Górniczej) w terminie do  

10 września 2021. 

 

UWAGA! Prośba o pominięcie przy wypełnianiu wniosku fragmentu dot. ubezpieczenia. 

 

Kwoty licencji na sezon 2021/2022 zostaną podane odrębnie po zatwierdzeniu przez Śl. ZPN. 

 

V. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE: 

UWAGA! PROSIMY O UREGULOWANIE WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W 

TERMNIE DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU. NIEUREGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ BĘDZIE 

SKUTKOWAŁO WSTRZYMANIEM W OBSADZIE. 
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