POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA LODZIE
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI

Nominacje sędziów i obserwatorów WS PZHL
dla grup rozgrywkowych organizowanych przez PZHL
& 1.
Niniejsze postanowienia obowiązują począwszy od sezonu 2017/2018 podczas kadencji władz WS
PZHL w latach 2016/2020
& 2.
Dla sędziów i obserwatorów szczebla centralnego WS PZHL ustala się następujące granice wieku:
a) Sędzia główny i liniowy PLH - 50 lat
b) Sędzia główny I ligi - 45 lat
c) Sędzia liniowy I ligi - 40 lat
d) Obserwator

- 70 lat

e) Sędzia nominowany po raz pierwszy do szkolenia szczebla centralnego

- 30 lat

Jako miarodajny przyjmuje się wiek, jaki osiągnie sędzia, obserwator w dniu 31 grudnia. Limit wieku
osiągnięty w danym roku kalendarzowym wyklucza uzyskanie nominacji na nowy sezon rozgrywkowy
szczebla centralnego .
& 3.
Do prowadzenia zawodów w ramach rozgrywek hokeja na lodzie organizowanych przez PZHL może
być wyznaczony jedynie sędzia szczebla centralnego spełniający następujące wymagania:











posiadać bardzo dobrą umiejętność jazdy na łyżwach w połączeniu ze sportową sylwetką,
przed każdym sezonem zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i test
sprawnościowy na zasadach ustalonych przez Zarząd WS PZHL,
posiadać aktualne świadectwo zdrowia oraz polisę ubezpieczeniową,
posiadać właściwą aktualną licencję na dany sezon,
być niekarany wyrokiem Sądu Powszechnego ( oświadczenie o niekaralności )
odznaczać się nienaganną postawą moralno-etyczną,
wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów,
działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej, szczególnie w zakresie szkolenia,
osiągać pozytywne oceny podczas prowadzonych zawodów,
osoby pełniące funkcje w klubach ( trenerzy, kierownicy drużyn) nie mogą prowadzić żadnych
zawodów z udziałem drużyn biorących udział na tym samym szczeblu rozgrywek co
prowadzona przez nich drużyna .
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& 4.
Uprawnienia do prowadzenia zawodów nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy i kończą się w
danym sezonie.
& 5.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd WS PZHL ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego w trakcie
trwania sezonu rozgrywkowego, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z warunków:
 sędzia łamie lub uchyla się od spełnienia wymogów ujętych w niniejszych zasadach,
 narusza normy etyczno - moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego (a także gdy,
zostanie skazany prawomocnym wyrokiem skazującym przez sąd powszechny za
przestępstwa popełnione umyślnie),
 nie przestrzega regulaminów i postanowień WS PZHL,
 prowadzi zawody na wybitnie niezadowalającym poziomie.

& 6.
Awans i spadek sędziego następuje po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego po spełnieniu
wszystkich warunków zawartych w niniejszych postanowieniach.
W przypadku nie spełnienia wymagań określonych w niniejszym regulaminie Zarząd Wydziału
Sędziowskiego PZHL (w uzasadnionych przypadkach) ma prawo do podejmowania odrębnej decyzji o
awansie i spadku sędziego szczebla centralnego.
& 7.
W sezonie 2017/2018 ustala się następujące grupy sędziów :
a. sędziowie główni PLH

- 16 sędziów

b. sędziowie liniowi PLH

- 20 sędziów

c. sędziowie główni I ligi - 14 sędziów
d. sędziowie liniowi I ligi - 21 sędziów
Lista imienna sędziów podawana jest każdorazowo po zakończeniu kursu zaliczeniowoszkoleniowego na aktualnej stronie www WS PZHL. Zarząd WS PZHL może dokonać istotnej zmiany
tych ilości ze względu na drastyczne ograniczenia ilościowe w poszczególnych grupach
rozgrywkowych począwszy od następnego sezonu.

& 8.
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Na zawodach PHL i I ligi sędziowie poddawani są obserwacjom wg zasady:
















obserwacje prowadzi zweryfikowana grupa obserwatorów- imienna lista obserwatorów na
stronie www WS PZHL,
funkcje obserwatora mogą pełnić nominowani przez Zarząd sędziowie kończący karierę
sędziowską, przede wszystkim byli sędziowie klasy międzynarodowej i wieloletni sędziowie
główni PHL.
referat obsady odpowiada za merytoryczność w zakresie ilości obserwacji i obserwatora
przewidzianego dla poszczególnego sędziego, generalnie kierować należy się zasadą, aby jak
najwięcej obserwatorów prowadziło obserwacje każdego z sędziów, i aby obserwacjami
przede wszystkim objąć sędziów młodych stażem z perspektywami,
liczba otrzymanych zawodów do prowadzenia przez sędziego tym samym liczba obserwacji
nie podlega roszczeniom ze strony sędziego.
ustala się minimalną ilość obserwacji konieczną do zaliczenia w klasyfikacji rankingowej na 5
obserwacji,
skala ocen i kryteria zawarte są w arkuszach oceny obserwatora.
po dokonanej obserwacji, obserwator sporządza arkusz oceny w pliku PDF i w formie
elektronicznej w terminie 48 godzin do referatu kwalifikacji i sędziów
obserwator odpowiada za obiektywne, rzetelne, sumienne prowadzenie obserwacji i
przestrzeganie terminu podanego powyżej,
w przypadku stwierdzenia ewidentnej nierzetelności, rażącej pomyłki ze strony obserwatora
lub sędziego oraz wątpliwości związanych z konkretnymi, ważnymi sytuacjami (incydentami)
w danym meczu, Zarząd WS PZHL po analizie wszystkich faktów w tym zapisu video z meczu
oraz innych dokumentów podejmuje stosowną decyzję o zmianie oceny sędziego, do jej
anulowania włącznie. W tych przypadkach warunki terminu wystawienia końcowej oceny
sędziego mogą zostać pominięte.
referat kwalifikacji prowadzi rejestr obserwacji ich analizę i przedstawia stosowne wnioski
Zarządowi i Wydziałowi Szkolenia.
końcowy ranking sędziów ogłaszany jest po zakończonym sezonie,
pozycja w rankingu to : 1. średnia punktowa z ocen całego sezonu, 2. lista rankingowa
obserwatorów, 3. ocena Zarządu.
& 9.

Ustala się następujący system awansu i spadku sędziów dla poszczególnych klas rozgrywek i grup
sędziowskich:
 sędziowie główni PLH spadek – dwóch sędziów,
 sędziowie liniowi PLH spadek– dwóch sędziów,
 sędziowie główni I Ligi awans- jeden sędzia,
 sędziowie liniowi I ligi awans- dwóch sędziów,
Ilość nominowanych sędziów będzie dodatkowo uzależniona od ilości drużyn biorących udział w
rozgrywkach w danej kategorii w sezonie 2018/2019.
Weryfikacja następuje po ustaleniu ostatecznych list rankingowych poszczególnych grup i obowiązuje
na następny sezon .
& 10.
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Postanowienia końcowe
1. Nieobecność sędziego lub obserwatora na kursie zaliczeniowo-szkoleniowym może nastąpić
wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego skierowany do Zarządu WS PZHL.
Po zaakceptowaniu usprawiedliwienia Zarząd WS PZHL wyznaczy dodatkowy termin egzaminów.
2. Sędzia, który nie zaliczy któregokolwiek z egzaminów w terminie zasadniczym i poprawkowym nie
otrzymuje uprawnień do prowadzenia zawodów szczebla centralnego w danym sezonie.
3. Zasady egzaminu teoretycznego i praktycznego ustala Wydział Szkolenia wraz z Zarządem WS
PZHL.
4. Nominacja sędziów do fazy play-off nastąpi na podstawie decyzji Zarządu w oparciu o aktualny
ranking po rundzie zasadniczej.
5. Nominacji sędziów międzynarodowych na kolejny sezon dokonuje zarząd WS PZHL po zakończeniu
danego sezonu rozgrywkowego.
Lista nominowanych sędziów zostaje przekazana do akceptacji Zarządowi PZHL.
6. Sędziowie młodzi o wysokim poziomie sędziowania w zawodach Centralnej Ligi Juniorów i Juniora
Młodszego mogą otrzymywać obsady w zawodach I ligi.
7. Zarząd WS PZHL ściśle współpracuje z Przewodniczącymi WS OZHL w zakresie nominowania i
powoływania nowych perspektywicznych sędziów na szkolenia szczebla centralnego.
8. Jeżeli sędzia główny przez dwa sezony zajmie miejsce w ostatniej dwójce rankingu sędziów
głównych I ligi zostaje zastąpiony ( bez możliwości powrotu) przez
innego i zdecydowanie lepszego sędziego głównego rekomendowanego przez dany OZHL.
9. Jeżeli sędzia liniowy przez dwa sezony zajmie miejsce w ostatniej ósemce rankingu sędziów
liniowych I ligi zostaje w miarę możliwości kadrowych zastąpiony
( bez możliwości
powrotu) przez innego i zdecydowanie lepszego sędziego liniowego rekomendowanego przez dany
OZHL.
10. W nawiązaniu do pkt. 9 i 10 ostateczna decyzja należy do Zarządu WS PZHL.
Prawo interpretacji niniejszych postanowień przysługuje Zarządowi WS PZHL.
Zatwierdzono Uchwałą Zarządu WS PZHL z dnia : 27.08.2017 r.

