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Regulamin kursu  
dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej  

Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 
Kurs 2020 

 

1. Organizatorem kursu jest Wydział Sędziowski Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki 
Siatkowej (dalej WS PWZPS), ul. Pułaskiego 13 a, 35-011 Rzeszów. 

2. Kurs rozpocznie się 15 stycznia 2020 i będzie składał się z 10-12 spotkań szkoleniowych. 
Spotkania odbywać się będą co tydzień, w każdą środę, w przedziale czasowym godz. 17-21.  

 Miejsce zajęć teoretycznych: Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 
22, 

 Miejsce zajęć praktycznych zostanie podane w trakcie kursu. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i godzin rozpoczęcia zajęć, o czym uczestnicy 
zostaną wcześniej poinformowani.  

3. Kurs prowadzony będzie przez sędziów szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 
posiadających wieloletnie doświadczenie. 

4. Kurs dla przyszłych sędziów piłki siatkówki obejmuje: 

- przygotowanie teoretyczne (przepisy gry, protokołowanie), 

- egzamin z przygotowania teoretycznego, 

- przygotowanie praktyczne (sędziowanie, protokołowanie), 

- egzamin praktyczny. 

5. Kurs umożliwia:  

- uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie sędziowania piłki siatkowej halowej, 

- uzyskanie uprawnień kandydata na sędziego piłki siatkowej halowej, 

- uzyskanie zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych. 

6. Uczestnikiem kursu może być osoba, która: 

- ma ukończone 16 lat (za zgodą opiekuna prawnego), 

- posiada bardzo dobry stan zdrowia, 

- nie jest karana za przestępstwo umyślne, 

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych (wyjątkiem są osoby niepełnoletnie), 

- korzysta z pełni praw publicznych (wyjątkiem są osoby niepełnoletnie), 

- interesuje się piłką siatkową, 

- uzupełni formularz zgłoszeniowy https://podkarpackasiatkowka.pl/kurs-sedziowski w określonym 
terminie, 

- wniesie opłatę za kurs w wysokości 350 zł, w terminie do 10.01.2020, na konto WS PWZPS:  

PBS BANK 91 8642 1126 2012 1143 6184 0002 

WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI PWZPS 

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13A 

https://podkarpackasiatkowka.pl/kurs-sedziowski
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Tytuł przelewu: „Kurs sędziowski – imię nazwisko” 

7. Uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania aktualnych: 

- Przepisów Gry w piłkę siatkową, 

- Wytycznych i instrukcji sędziowania, 

- Księgi Przypadków FIVB, 

Wszystkie w/w materiały są dostępne na portalu internetowym Sędziowie PZPS: 
http://sedziowie.pzps.pl/sedziowie/index.php/do-pobrania-1  

- podczas zajęć praktycznych uczestnik jest zobowiązany do posiadania gwizdka i obuwia sportowego. 

8. Uczestnik ma obowiązek przychodzić na zajęcia przygotowany – przewidywane są krótkie 
pisemne testy z zagadnień, które będą omawiane. Tematyka kolejnych zajęć i zakres materiału będą 
podawane na bieżąco. 

9. Warunkiem ukończenia kursu jest: 

- frekwencja na zajęciach teoretycznych i praktycznych nie niższa niż 80%, 

- zdanie egzaminu teoretycznego, 

- zdanie egzaminu praktycznego. 

10. Wpłata za kurs jest opłatą bezzwrotną. Uczestnik nie może ubiegać się o jej zwrot w 
przypadku nieukończenia bądź rezygnacji z kursu. 

11. Jeśli uczestnik kursu nie zaliczy danego etapu kursu, automatycznie nie kwalifikuje się do 
kolejnego etapu kursu, co wiąże się z niezaliczeniem całego kursu. Podobnie w przypadku zbyt małej 
frekwencji za zajęciach. 

12. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się 
potwierdzenie uczestnictwa w kursie poprzez wpłacenie należnej kwoty. 

13. Organizator nie gwarantuje wydania uprawnień do sędziowania wszystkim uczestnikom kursu. 
Maksymalna, przewidywana ilość wydanych uprawnień to 25. O wydaniu uprawnień będą decydować 
wyniki egzaminów, a także testów w trakcie zajęć. 

WS PWZPS zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wydanych uprawnień na większą. 

14. Uczestnik przystępując do kursu zgadza się na zapisy zawarte w Regulaminie i zobowiązuje się 
do jego przestrzegania. 

15. O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decydują organizatorzy kursu. 

 

 

Przewodniczący WS PWZPS 

Mirosław Pałka 
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