TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW LICENCYJNYCH PRZEZ SĘDZIÓW
PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
- do 24 lipca br. – sędziowie szczebla centralnego, sędziowie III i IV ligi oraz sędziowie
wszystkich klas rozgrywkowych Podkarpackiego ZPN
Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:
- wniosek licencyjny na sezon 2014/2015 (w formacie A4) wypełniony i podpisany przez
sędziego – załącznik nr 1. – wszyscy sędziowie
- sędziowie, posiadający licencję w sezonie 2013/2014 przedkładają również legitymację
licencyjną.
- dwa zdjęcia ( dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję).
- zaświadczenie lekarskie. – wszyscy sędziowie
- opłatę za ubezpieczenie
Decyzją Komisji Licencyjnej, sędziowie ubiegający się o nowe licencje sędziowskie
2014-2015, zobligowani zostają do dostarczenia nowych badań lekarskich wykonanych
w czerwcu lub na początku lipca. Badania ważne przez rok będą pokrywały się z
ważnością otrzymanej licencji. Wyjątkiem będą sędziowie, którzy otrzymają zgodę od
lekarza na krócej niż rok. Nie będą przyjmowane wnioski ze starymi (ważnymi) badaniami
lekarskimi.
Informujemy, że w składanych wraz z wnioskiem o nadanie licencji sędziowskiej
badaniach lekarskich musi być ujęty okres ważności badań.
Badania mają być opisane przez lekarza, jako ważne na sezon rozgrywkowy 2014 / 2015 lub
podany okres ważności badań określonych: od dnia ...... - do dnia ..... .Na karcie badań
powinien być zapis, że badania są ważne w odniesieniu po pełnienia funkcji sędziego
piłki nożnej.
- Wnioski licencyjne, opłaty, kserokopie kart zdrowia, potwierdzenie wpłaty za ubezpieczenie
10 zł, zdjęcia - zbierają kierownicy poszczególnych grup szkoleniowych. Przewodniczący
Kolegium Sędziów danego Okręgu lub Podokręgu jest zobowiązany do przekazania kompletu
dokumentów wraz z jedną, imienną listą sędziów swojego Kolegium Sędziów do
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w nieprzekraczalnym terminie 24-07-2014r.

!!! Złożenie dokumentacji licencyjnej po terminie będzie skutkowało
nieprzyznaniem licencji w najbliższym sezonie.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO
PROWADZENIA ZAWODÓW
W....................................... W SEZONIE…………………..

1. Nazwisko i imię
.......................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia
.......................................................................................................................................................
3. nr PESEL
.......................................................................................................................................................
4. Miejsce zamieszkania / adres z kodem poczt., telefon dom./ kom./e- mail/
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Wykształcenie ................................................................................................................

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni
praw publicznych.
Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej.

Data.................................................
Podpis..............................................

Decyzją Komisji Licencji Sędziowskich, przyznano, przedłużono*
licencję sędziowską..............................................Nr...............................na
okres......................................................................z ważnością
do...........................................................................
Data.................................................Pieczęć
Podpis..............................................
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
Opłaty za licencje sędziowskie
Sędziowie zawodowi - 1000 zł.
Asystenci zawodowi – 600 zł
Asystenci s.c. (niezawodowi)1 – 300 zł
I liga - 700 zł.
II liga - 500 zł.
III liga - 250 zł.
IV liga - 160 zł.
klasa okręgowa - 120 zł.
klasa A - 90 zł.
klasa B i C - 75 zł.
Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł
Początkujący2 – 1 zł
Ekstraliga kobiet - 150 zł.
I liga kobiet - 100 zł.
II liga kobiet - 80 zł.
(-)
Ekstraklasa futsal - 250 zł.
I liga futsal - 150 zł.
1. Dotyczy asystentów I i II grupy.
2. Początkujący sędziowie, ubiegający się po raz pierwszy o licencję w ciągu
pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od
tego, w jakiej klasie sędziują.

