UCHWAŁA Nr 022/PZ/2017
PREZYDIUM ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: organizacji egzaminów dla sędziów ubiegających się
o licencję sędziego w sezonie 2017/2018
Działając na podstawie § 24 pkt 9 ust. a) i § 25 pkt 1 ust. m) Statutu Polskiego Związku
Tenisa Stołowego oraz Regulaminu Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje uchwałę następującej
treści:
§1
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjęło uchwałę w sprawie
organizacji egzaminów dla sędziów ubiegających się o licencję sędziego w sezonie
2017/2018:
1. kryteria zakwalifikowania sędziów do egzaminu:


sędziowie posiadający licencję okresową sędziego w sezonie 2015/2016 lub w
sezonach wcześniejszych,



aktywni sędziowie okręgowi posiadający co najmniej roczny staż sędziowski,
zgłoszeni do egzaminu przez wojewódzkie związki tenisa stołowego.

Wojewódzkie związki tenisa stołowego zobowiązane są do przesłania w terminie do 5 lipca
2017 roku na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl list sędziów zainteresowanych udziałem w
egzaminie dla sędziów.
Lista sędziów zakwalifikowanych do egzaminu na sędziego zostanie opublikowana w dniu 6
lipca 2017 roku na stronie internetowej www.pzts.pl

2. kryteria zwolnienia sędziów z egzaminu:


sędziowie posiadający status sędziego Blue Badge,



sędziowie, którzy uzyskali pozytywny
międzynarodowego w 2016 roku,



sędziowie, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu dla sędziów
organizowanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego w sezonie 2016/2017.
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3. termin i planowane miejsca egzaminów:


pierwszy termin: 9 lipca 2017 roku godz. 12:00 – Bydgoszcz, Warszawa i Wrocław



drugi termin: 20 sierpnia 2017 roku godz. 12:00 – Warszawa (sędziowie zdający
egzamin po raz pierwszy oraz sędziowie, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym
terminie).

Szczegółowe dane adresowe miejsc przeprowadzenia egzaminów na sędziego zostaną
opublikowane w dniu 6 lipca 2017 roku na stronie internetowej www.pzts.pl

4. skład 2-osobowych komisji egzaminacyjnych:


upoważniony członek Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego,



upoważniony sędzia klasy międzynarodowej.

Składy 2-osobowych komisji egzaminacyjnych zostaną opublikowane w dniu 5 lipca 2017
roku na stronie internetowej www.pzts.pl

5. przebieg egzaminu:


przed rozpoczęciem egzaminu opłatę egzaminacyjną w wysokości 30 zł należy
opłacić gotówką u przedstawiciela komisji egzaminacyjnej,



w trakcie prowadzonego w oparciu o regulamin egzaminu trwającego 60 minut,
sędziowie będą mieli obowiązek wypełnienia karty odpowiedzi dotyczącej 40
pytań testowych poprzez wpisanie oznaczenia literowego właściwej - ich zdaniem
– jednej z 4 odpowiedzi,



po zakończeniu egzaminu, na podstawie przesłanego drogą elektroniczną klucza
prawidłowych odpowiedzi, komisja egzaminacyjna przeprowadzi ocenę każdej z
kart odpowiedzi w obecności każdego z sędziów uczestniczących w egzaminie,



egzamin kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku udzielenia 32
pozytywnych odpowiedzi.

Listy sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu dla sędziów organizowanego przez
Polski Związek Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018 zostaną opublikowane w dniach 10
lipca i 21 sierpnia 2017 roku na stronie internetowej www.pzts.pl

6. licencja okresowa sędziego w sezonie 2017/2018:


wszyscy sędziowie spełniający warunki nadania przez Polski Związek Tenisa
Stołowego licencji okresowej sędziego w sezonie 2017/2018 proszeni są o
przesłanie w terminie do 1 września 2017 roku na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl
wypełnionych elektronicznych wniosków o nadanie licencji okresowej sędziego w
sezonie 2017/2018,



sędziowie, którym Polski Związek Tenisa Stołowego nada licencję okresową
sędziego w sezonie 2017/2018 proszeni są o dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury na konto bankowe:
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 3008 2576

7. dodatkowe szkolenia dla sędziów:


sędziowie spełniający kryteria zwolnienia z egzaminu, a także sędziowie, którzy
uzyskają pozytywny wynik egzaminu dla sędziów organizowany przez Polski

Związek Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018, będą mieli prawo do
uczestniczenia w dodatkowych odrębnych szkoleniach, które odbędą się w dniu
27 sierpnia 2017 roku o godz. 12:00 w Warszawie, a uprawniających do:


prowadzenia meczów ligowych ekstraklasy kobiet i LOTTO Superligi
mężczyzn,



prowadzenia w charakterze Sędziego Głównego zawodów ogólnopolskich:
Mistrzostw Polski oraz zawodów z cyklu Grand Prix Polski.

Wszyscy sędziowie spełniający warunki uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach
proszeni są o przesłanie zgłoszeń w terminie do 24 sierpnia 2017 roku na adres emailowy: pzts@pzts.pl

§2
Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

