REGULAMIN WYKONYWANIA FUNKCJI SĘDZIEGO PIŁKI RĘCZNEJ
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ
OBOWIĄZUJĄCY OD SEZONU 2016/2017
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej ŁZPR, zwany dalej
„Regulaminem”, dotyczy:
a) sędziów okręgowych i związkowych piłki ręcznej należących do Łódzkiego
Związku Piłki Ręcznej zwanego dalej ŁZPR,
b) sędziów prowadzących zawody piłki ręcznej na boisku i przy stoliku
(sędziów sekretarzy i sędziów mierzących czas) a także obserwatorów,
w ramach rozgrywek szczebla centralnego - zleconego przez ZPRP
i wojewódzkich prowadzonych przez ŁZPR.
2. Komisja Sędziowska ŁZPR zwana dalej KS ŁZPR, działa na podstawie Statutu
ŁZPR, Regulaminu wydawania licencji sędziowskich w ZPRP funkcji sędziego
piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej oraz niniejszego regulaminu.
3. Regulamin określa w szczególności:
a) warunki prowadzenia zawodów piki ręcznej szczebla wojewódzkiego
ŁZPR,
b) zadania sędziów piłki ręcznej należących do ŁZPR,
c) uprawnienia sędziów piłki ręcznej należących do ŁZPR,
d) zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów piłki ręcznej, rodzaje kar
dyscyplinarnych oraz zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego dla
sędziów należących do ŁZPR.
§2
1. Osoby posiadające zagraniczne uprawnienia sędziów piłki ręcznej,
ale nieposiadające polskiego obywatelstwa nie mogą prowadzić na terytorium
województwa łódzkiego w charakterze sędziów na boisku zawodów szczebla
wojewódzkiego, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Osoby, o których mowa w pkt. 1, mogą zwrócić się do KS ŁZPR z wnioskiem
o zezwolenie na prowadzenie zawodów w charakterze sędziego na boisku.
O zgodzie na prowadzenie zawodów decyduje również Kolegium Sędziów
ZPRP.
§3
Warunki prowadzenia zawodów piłki ręcznej szczebla wojewódzkiego.
1. Zawody piłki ręcznej w ramach rozgrywek szczebla wojewódzkiego może
prowadzić w charakterze sędziego osoba, która:
a) uzyskała pozytywny wynik z testów przeprowadzonych w czasie corocznej
kursokonferencji organizowanej na początku każdego sezonu,
b) posiada aktualną licencję sędziego okręgowego lub związkowego,
na dany sezon rozgrywek,
c) uiściła opłatę licencyjną w wysokości jednego ryczałtu sędziowskiego
brutto (sędziego miejscowego na boisku wg stawki sobota/niedziela) wg
tabeli na dany sezon a przeznaczonego na działalność KS ŁZPR.
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d) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające możliwość
wykonywania funkcji sędziego na dany sezon rozgrywkowy.
e) została wyznaczona przez referenta obsady KS ŁZPR do sędziowania
konkretnych zawodów.
2. Nieobecność podczas dorocznej kursokonferencji przed sezonem skutkuje
nie przyznaniem Licencji
3. Warunki uzyskiwania licencji sędziego okręgowego określają odrębne przepisy.
4. Do prowadzenia na boisku zawodów, o których mowa w pkt. 1, może być
wyznaczony sędzia, który ukończył 16 lat i nie przekroczył 65 roku życia
w momencie rozpoczęcia sezonu.
5. Sędzia do momentu ukończenia 18 lat musi prowadzić zawody z sędzią
pełnoletnim.
6. W przypadku nie przybycia na zawody sędziego pełnoletniego nie wolno
mu samodzielnie prowadzić zawodów.
§4
1. Listy sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów piłki ręcznej w ramach
rozgrywek szczebla wojewódzkiego ustala KS ŁZPR, a zatwierdza w drodze
uchwały Zarząd ŁZPR.
2. Listy sędziów wymienione w pkt. 1 są publikowane przed rozpoczęciem
rozgrywek szczebla wojewódzkiego w danym sezonie na stronie internetowej
ŁZPR, względnie po przeprowadzeniu testu poprawkowego w terminie
wskazanym przez KS ŁZPR.
Rozdział 2
Zadania i obowiązki sędziów piłki ręcznej.
§5
1. Sędzia piłki ręcznej jest obowiązany do wypełniania obowiązków określonych
w przepisach gry w piłkę ręczną, w regulaminach rozgrywek, a w szczególności
do:
a) godnego reprezentowania ŁZPR i środowiska sędziowskiego,
b) sędziowania zawodów obiektywnie i z należytą starannością wg najlepszej
znajomości przepisów gry,
c) dbania o estetykę i wygląd osobisty,
d) występowania w obowiązującym stroju sędziowskim.
2. Strój sędziego prowadzącego, o którym mowa w pkt. 1d to:
a) krótkie spodenki w kolorze czarnym,
b) koszulka sportowa z emblematem klasy sędziego w jednakowym kolorze
z koszulką partnera sędziującego zawody,
c) obuwie i skarpetki sportowe,
d) sędzia stolikowy (sekretarz, mierzący czas) podczas obsługi wszystkich
meczy organizowanych przez ZPRP i ŁZPR jest obowiązany
do występowania z emblematem klasy sędziego ZPRP lub licencją ŁZPR,
e) sędziowie mogą posiadać na koszulkach sędziowskich reklamę firmy,
która podpisała oficjalną umowę reklamową z Zarządem ŁZPR. Wielkość
tej reklamy i treść zostanie ustalona z reklamodawcą, ale nie może ona
zawierać np. treści obelżywych lub rasistowskich.
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§6
1. Sędzia piłki ręcznej ma obowiązek znać aktualnie obowiązujące przepisy gry
w piłkę ręczną, interpretacje tych przepisów i regulaminy odpowiednich
rodzajów rozgrywek szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz stosować
je prawidłowo podczas prowadzenia zawodów.
2. Dla pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych, o których mowa w ust. 1,
sędziowie piłki ręcznej mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach
organizowanych przez KS ŁZPR w Łodzi, także w trakcie trwania sezonu, jeżeli
nastąpią znaczące zmiany w interpretacji przepisów lub akcja szkoleniowa
zostanie zlecona przez Kolegium Sędziów ZPRP.
3. Sędziowie, którzy nie zdadzą egzaminu wewnętrznego - test teoretyczny 75%
prawidłowych odpowiedzi i test sprawnościowy - bieg na dystansie 2400 m
w czasie 12 minut
a) nie zostaną zgłoszeni na egzamin na sędziego Związkowego,
b) nie zostaną zgłoszeni do udziału w corocznym Seminarium Sędziów
szczebla centralnego organizowanym przez Kolegium Sędziów ZPRP
w przypadku sędziów związkowych,
4. Sędziowie powinni poinformować o niemożliwości sędziowania wyznaczonych
zawodów referenta obsady drogą mailową na 7 dni przed wyznaczonym
terminem.
5. Sędziowie mają obowiązek zgłaszania drogą mailową Przewodniczącemu
i referentowi obsady, turniejów i meczy towarzyskich, do których prowadzenia
zostali zaproszeni, najpóźniej w terminie na 7 dni przed wyznaczoną datą
zawodów. Jeśli sędzia otrzymał zaproszenie w terminie krótszym niż 7 dni,
winien
bezzwłocznie
telefonicznie
poinformować
Przewodniczącego
lub referenta obsady a następnie potwierdzić to drogą mailową.
6. KS ŁZPR zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia zawodów, o których
mowa w pkt. 5 bez podania przyczyny.
7. Sędziowie, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje lub nie zaliczyli z wynikiem
pozytywnym testów teoretycznych i praktycznych organizowanych przez
Kolegium Sędziów ZPRP mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach
szkoleniowych.
8. Dla sędziów okręgowych, skierowanych do szkolenia centralnego w ramach
programu „Awans” (przygotowanie do egzaminu na sędziego związkowego)
KS ŁZPR prowadzić będzie kursokonferencje szkoleniowe, na których obecność
jest obowiązkowa.
9. W szkoleniach tych muszą obowiązkowo brać udział sędziowie, którzy
ukończyli kurs w sezonie poprzedzającym
§7
1. Sędzia piłki ręcznej posiadający ważną licencję sędziego nie może pełnić
żadnych funkcji organizacyjnych i reprezentacyjnych w klubie sportowym piłki
ręcznej bez informacji przekazanej do KS ŁZPR. – Trener nie może sędziować.
2. Osoby, o których mowa w pkt. 1 mogą zwrócić się z wnioskiem do KS ŁZPR
o zgodę na pełnienie funkcji organizacyjnych i reprezentacyjnych w klubach
sportowych piłki ręcznej.
3. KS ŁZPR zastrzega sobie prawo do wygaszenia decyzji zezwalającej
na łączenie funkcji, o których mowa w pkt.1.
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Rozdział 3
Uprawnienia sędziów piłki ręcznej.
§8
Sędzia piłki ręcznej jest uprawniony do otrzymania od organizatora zawodów
niezbędnej pomocy i ochrony osobistej a także zabezpieczenia środka swojego
transportu przed zawodami, w czasie ich trwania oraz po zawodach, stosownie do
regulaminów normujących poszczególne rozgrywki szczebla wojewódzkiego.
§9
1. Sędziom prowadzącym zawody na boisku, sędziom sekretarzom i sędziom
mierzącym czas przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej
„ryczałtem sędziowskim”. Ryczałt sędziowski obejmuje łącznie wynagrodzenie
pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej oraz kosztów podróży
z miejsca zamieszkania sędziego do miejsca rozegrania zawodów
i z powrotem.
2. Wysokość ryczałtu sędziowskiego dla sędziów prowadzących, sekretarza
i mierzącego czas dla rozgrywek wojewódzkich jest ustalana przed
rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego na wniosek KS ŁZPR przez Zarząd ŁZPR
w
drodze
uchwały.
Wysokość
ryczałtu
sędziowskiego
może
być
w uzasadnionych przypadkach aktualizowana w tym samym trybie w trakcie
sezonu.
3. Wysokość ryczałtu sędziowskiego dla sędziów prowadzących sekretarzy
i sędziów mierzących czas podczas zawodów organizowanych przez ZPRP jest
ustalana corocznie przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego na wniosek
Kolegium Sędziów ZPRP przez Zarząd ZPRP w drodze uchwały. Wysokość
ryczałtu sędziowskiego może być w uzasadnionych przypadkach aktualizowana
w tym samym trybie w trakcie sezonu.
§ 10
1. Wynagrodzenia pieniężne oraz zwrot kosztów podróży, o których mowa w § 9,
przysługują od organizatorów (gospodarza) zawodów mistrzowskich.
Sędziowie są obowiązani do przedłożenia organizatorom przed zawodami,
prawidłowo wypełnionych delegacji sędziowskich na oryginalnych drukach
wydanych przez KS ŁZPR lub drukach organizatora.
2. W razie braku wypłaty należnych świadczeń z tytułu prowadzenia zawodów
sędzia piłki ręcznej powinien powiadomić o tym fakcie KS ŁZPR.
3. W przypadku prowadzenia więcej niż jednych zawodów w tej samej
miejscowości (sędzia zamiejscowy) gdzie mecze te „następują po sobie” sędzia
prowadzący zawody na boisku oraz sędzia sekretarz i mierzący czas, mają
obowiązek do rozliczenia pierwszego meczu, jako sędzia zamiejscowy
a drugiego meczu, jako sędzia miejscowy (bez dojazdu).
4. Delegatowi - obserwatorowi, wyznaczonemu na prośbę Klubu Sportowego,
przez Zarząd ŁZPR lub KS ŁZPR przysługuje wynagrodzenie, zgodnie z tabelą
opłat jak sędziemu prowadzącemu na boisku + zwrot kosztów przejazdów.
§ 11
Sędziowie piłki ręcznej reprezentujący ŁZPR mogą być wyróżniani i odznaczani
w trybie i na zasadach określonych w Statucie Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
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Rozdział 4
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów piłki ręcznej.
§ 12
1. Sędziowie piłki ręcznej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie:
a) statutu i regulaminów ZPRP, ŁZPR, KS ŁZPR,
b) przepisów gry w piłkę ręczną,
c) przepisów innych aktów prawnych związanych z wykonywaniem
czynności sędziowskich.
2. Sędziowie
piłki
ręcznej
ponoszą
odpowiedzialność
dyscyplinarną
w szczególności za:
a) nieusprawiedliwioną nieobecność na zawodach, do których sędziowania
zostali wyznaczeni,
b) rezygnację z przydzielonej obsady sędziowskiej bez podania życiowo
uzasadnionej przyczyny,
c) naruszenie przepisów gry w piłkę ręczną stanowiących podstawę
do uznania protestu,
d) krytykowanie lub ostentacyjne komentowanie w miejscach publicznych
innych sędziów, a zwłaszcza sędziów prowadzących zawody,
e) znieważenie osoby wykonującej zadania przewidziane w regulaminie
zawodów: przed zawodami, w czasie trwania zawodów i po ich
zakończeniu,
f) prowadzenie zawodów w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
lub innych środków odurzających,
g) spożywanie alkoholu na terenie obiektu sportowego,
h) wystawienie na zawody mistrzowskie organizowane przez ŁZPR z pełną
świadomością błędnie wypisanej ( wysokość ryczałtu, kwota dojazdu
itp.), nieoryginalnej (np. ksero), nie zatwierdzonej przez KS ŁZPR
delegacji sędziowskiej,
i) niewłaściwe lub nieczytelne wypełnienie protokołu zawodów – w tym
także błędna weryfikacja przed zawodami, zawodników i innych osób
mogących brać udział w zawodach.
§ 13
KS ŁZPR w Łodzi prowadzi postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów
piłki ręcznej i orzeka o nałożeniu kary za naruszenie regulaminów i przepisów
zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym ZPRP (Aneks do Uchwały nr 11/10)
wg § 14.
§ 14
Od orzeczenia kary dyscyplinarnej wydanej przez Komisję Sędziowską
obwinionemu sędziemu przysługuje odwołanie do Zarządu ŁZPR w ciągu 14 dni
od daty otrzymania tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem
§ 15
Wszystkie nieuregulowane niniejszym regulaminem sprawy będą interpretowane
przez KS ŁZPR w zgodzie z Regulaminami i Statutem wydanymi przez ZPRP.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd ŁZPR w dniu 30.05.2016 r.
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