
REGULAMIN WARSZAWSKICH MISTRZOSTW „ZOSTAŃ SĘDZIĄ” 

(obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016) 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Źródłem finansowania WARSZAWSKICH MISTRZOSTW „ZOSTAŃ SĘDZIĄ” (dalej:  WM „ZS”)  są 

środki przyznane przez Fundusz Ruchu Studenckiego SGH, środki uzyskane od partnerów i 

sponsorów WM „ZS”, w tym darowizny od osób prawnych i osób fizycznych. 

2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników WM„ZS” wynikają z niniejszego 

regulaminu. 

 

§2 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem WM „ZS” jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzania w Sporcie działające przy 

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

2. Organizator WM „ZS” powołuje Komitet Organizacyjny (dalej: KO), który sprawuje nadzór 

organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem WM „ZS”. 

 

§3 

CELE WM „ZS” 

1. Upowszechnienie i spopularyzowanie wiedzy o przepisach gry w piłkę nożną. 

2. Zwrócenie uwagi na znaczenie warsztatu sędziowskiego dla prawidłowego przebiegu 

zawodów sportowych. 

 

§4 

UCZESTNICY WM „ZS” oraz ZAPISY 

1. Uczestnikami WM „ZS” mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i nie są czynnymi 

sędziami piłki nożnej. 

2. Zgłoszenie udziału w WM „ZS” następuje poprzez wypełnienie formularza w terminie 

podanym przez KO.  

3. KO zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika jeśli dane w formularzu nie zgadzają 

się z przedstawionym przez uczestnika dokumentem tożsamości. 

 

 

 



§5 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Warszawskie Mistrzostwa „Zostań Sędzią” mają zasięg ogólnokrajowy. 

2. Termin WM „ZS” ustala KO w porozumieniu z władzami Szkoły Głównej Handlowej.  

KO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu WM „ZS”. 

3. WM „ZS” składa się z 2 etapów odbywających się w ciągu jednego dnia. 

4. Materiałem, stanowiącym podstawę programową WM „ZS” są „Przepisy gry w piłkę nożną 

2013/2014”, umieszczone na stronie internetowej PZPN(Przepis Główny 2013_2014). 

5. Zadania (pytania) oraz materiał wideo opracowywane są przez KO we współpracy z Kolegium 

Sędziów PZPN. 

6. Uczestnik podczas trwania WM „ZS” zobowiązany jest mieć ze sobą dokument tożsamości ze 

zdjęciem (np. legitymacja szkolna; studencka, dowód osobisty) oraz długopis. 

7. Nieobecność uczestnika w czasie trwania zawodów bez względu na jej przyczynę 

równoznaczna jest z jego dyskwalifikacją. 

8. Nieprzestrzeganie zasady samodzielności stanowi podstawę dyskwalifikacji uczestnika  

WM „ZS”. Przez nieprzestrzeganie zasady samodzielności rozumie się m.in. porozumiewanie 

się z innymi uczestnikami zawodów w czasie ich trwania, jak również korzystanie z 

jakichkolwiek pomocy naukowych i dydaktycznych oraz z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych. Dyskwalifikacja może mieć również miejsce w wypadku innych 

zachowań naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub zakłócających przebieg 

zawodów, a w szczególności niepodporządkowania się zaleceniom porządkowym członków 

KO. 

 

§6 

ORGANIZACJA I ETAPU WM „ZS” 

1. Na I etap WM „ZS” składa się test teoretyczny, w którym znajduje się 30 pytań (opisanych 

sytuacji boiskowych oraz pytań technicznych). 

2. Na rozwiązanie I etapu uczestnicy mają 30 minut od momentu wydania polecenia przez 

przewodniczącego KO. 

3. Do oceny prac KO powołuje jury (złożone z członków KO). 

4. Jury dokonuje oceny prac z I etapu na podstawie klucza z prawidłowymi odpowiedziami do 

zestawu pytań, który jest publikowany na fanpage’u WM „ZS” w ciągu 24 godzin od 

zakończenia zawodów. 

5. Przed rozpoczęciem zawodów KO może udzielić uczestnikom niezbędnych wskazówek 

organizacyjnych. 

6. Jakiekolwiek formy poprawy udzielonej już odpowiedzi (przekreślenia itp.) interpretowane są 

jako błąd i powodują niezaliczenie odpowiedzi, co skutkuje ocenieniem takiej odpowiedzi na 

0 punktów. 

7. Jury sporządza protokół z przebiegu I etapu według wzoru ustalonego przez KO i przedstawia 

wyniki prac uczestników I etapu. 

8. Do II etapu przechodzi nie mniej niż 10% uczestników z najlepszymi wynikami w I etapie 

https://www.pzpn.pl/federacja/sedziowie/aktualnosci/2014-02-12/aktualne-przepisy-gry-w-pilke-nozna-juz-do-pobrania


9. Uczestnikom I etapu przysługuje wgląd w ich prace w miejscu i terminie określonym przez KO 

bez możliwości sporządzania fotokopii i odpisów pracy. 

10. KO zastrzega sobie prawo do zmiany zasad I etapu. 

 

§7 

ORGANIZACJA II ETAPU WM „ZS” 

1. II etap WM „ZS” z części ustnej polegającej na podjęciu decyzji sędziowskiej w czasie 5 

sekund po obejrzeniu materiału wideo. Dla każdego uczestnika II etapu przygotowany jest 1 

wybrany losowo materiał wideo przedstawiający sytuację boiskową. 

2. Do oceny prac KO powołuje jury. 

3. Przed rozpoczęciem zawodów II stopnia jury może udzielić uczestnikom niezbędnych 

wskazówek organizacyjnych. 

4. Jakiekolwiek formy poprawy udzielonej już odpowiedzi  (dopowiedzenia itp.) interpretowane 

są jako błąd i powodują niezaliczenie odpowiedzi co skutkuje ocenieniem takiej odpowiedzi 

na 0 punktów. 

5. Jury sporządza protokół z przebiegu II etapu według wzoru ustalonego przez KO i przedstawia 

rezultaty uczestników II etapu. 

6. Uczestnicy części ustnej nie mogą wnosić ze sobą na II etap żadnych pomocy naukowych i 

dydaktycznych. 

7. KO zastrzega sobie prawo do zmiany zasad II etapu. 

 

 

§9 

NAGRODY 

1. Jury WM „ZS” sporządza protokół z zawodów, publikując listę uczestników II etapu wraz z  

liczbą uzyskanych przez nich punktów będącą sumą punktów ze wszystkich dwóch etapów. 

2. Zwycięzcą WM „ZS” zostaje uczestnik II etapu z największą liczbą uzyskanych punktów 

zsumowanych ze wszystkich dwóch etapów. 

3. Laureatami WM „ZS” zostaje pierwszych trzech uczestników z największą liczbą uzyskanych 

punktów zsumowanych ze wszystkich dwóch etapów. 

4. Finalistami WM „ZS” zostają wszyscy uczestnicy II etapu. 

5. Lista laureatów i finalistów WM „ZS” ogłaszana jest na fanpage’u WM„ZS”  w ciągu 24 godzin 

od zakończenia zawodów. Ponadto wszyscy uczestnicy II etapu WM„ZS” zostaną 

poinformowani o wyniku drogą mailową. 

 

 

 



§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Informacje o organizacji, terminie przeprowadzenia zawodów oraz zasadach udziału w  

WM „ZS”  można uzyskać na fanpage’u WM „ZS”. 

2. Uczestnik dokonując zgłoszenia udziału w zawodach WM „ZS”, przyjmuje do wiadomości 

treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. 

3. Każdy uczestnik, przystępując do WM „ZS” i składając własnoręczny podpis na otrzymanym 

teście teoretycznym podczas I etapu, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem 

WM „ZS” , akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem przystąpienia 

do zawodów WM „ZS” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych uczestnika przez organizatora WM „ZS” wyłącznie dla celów postępowania 

kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu WM „ZS”, a także na publikowanie wyników 

konkursu poszczególnych etapów  WM „ZS”. Organizator WM „ZS”  może ujawnić dane 

osobowe i wizerunek uczestnika WM „ZS” wyłącznie w celach informacyjnych związanych z 

jej organizacją i przebiegiem za pomocą środków masowego przekazu, w tym mediów 

elektronicznych. Z powyższego tytułu nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje KO. 

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania w Sporcie  

 działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

Organizator Warszawskich Mistrzostw „Zostań Sędzią” 


