
 

Program egzaminów grupy Amator A i Amator B 

w dniu 28 lipca  2018 r 

 

GODZ.  8.00  PRZYJAZD PODPISANIE LIST OBECNOŚCI, SPRAWDZENIE KART 

ZDROWIA, POBRANIE NUMERÓW STARTOWYCH – SIEDZIBA K-PZPN 

GODZ.  9.45  OTWARCIE KURSU /SALA KONFERENCYJNA – OLIMPIJSKA/  

GODZ. 10.00  EGZAMIN TEORETYCZNY /TEST 30 PYTAŃ/ 

GODZ. 10.45 WARSZTATY SZKOLENIOWE   

GODZ. 12.45 TEST KONDYCYJNY  

GODZ. 13.15   OBIAD / HOTEL/ 

GODZ. 15.30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU 

 

Program egzaminów grupy Amator C (sędziowie B klasa, asystenci okręgowi, Próbni, 

oraz Senior) 

w dniu 28 lipca  2018 r 

 

GODZ.  8.00   PRZYJAZD, PODPISANIE LIST OBECNOŚCI, SPRAWDZENIE  KART 

ZDROWIA, POBRANIE NUMERÓW STARTOWYCH SIEDZIBA  K-PZPN 

GODZ.  9.45  TEST KONDYCYJNY   (Senior oraz kobiety) 

GODZ. 12.30 OTWARCIE KURSU/SALA KONFRRENCYJNA-OLIMPIJSKA/ 

GODZ. 12.35  WARSZTATY SZKOLENIOWE     

GODZ. 13:15  EGZAMIN TEORETYCZNY /TEST 30 PYTAŃ/ 

GODZ. 14. OBIAD / Hotel/ 

GODZ. 15.30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU  

Program egzaminów grupy Amator C (sędziowie klasy A)  

w dniu 29 lipca  2018 r 

 

GODZ.  8.00  PRZYJAZD  PODPISANIE LIST OBECNOŚCI, SPRAWDZENIE KART 

ZDROWIA, POBRANIE NUMERÓW STARTOWYCH – SIEDZIBA K-PZPN                        

GODZ.  9.30  OTWARCIE KURSU 

GODZ.  9.45 EGZAMIN TEORETYCZNY /TEST 30 PYTAŃ/ 

GODZ. 10.45 TEST KONDYCYJNY   

GODZ. 10.45 TEST KONDYCYJNY  

GODZ. 12.00 OBIAD / HOTEL ZAWISZA/ 

GODZ. 14.00 WARSZTATY SZKOLENIOWE /SALA KNFERENCYJNA-OLIMPIJSKA/ 

GODZ. 15.00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW  EGZAMINU  

 

 

 

 

 

 



 

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów informuje, że letni  kurs unifikacyjny odbędzie się 

w dniach 28-29 lipca 2018 na obiektach CWZS Zawisza Bydgoszcz. W dniu 28 lipca do 

egzaminu przystąpią sędziowie grupy Amator A, Amator B oraz Amator C –tj sędziowie 

prowadzący zawody w klasie B Senior, Sędziowie Seniorzy, asystenci okręgowi, oraz 

kobiety,  a także Sędziowie Próbni,  zaś 29 lipca sędziowie prowadzący zawody w klasie A 

Senior.  

W związku z powyższym powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący: Kazimierz Jańczak 

v-ce Przewodniczący : Wojciech Reznerowicz i Roman Kostrzewski, Maciej Kosiak 

Komisja testu pisemnego: 

Przewodniczący: Zenon Tobera 

Członkowie: Mariusz Korpalski, Andrzej Karczewski, Walerian Głowacki, Michał Sobczak, 

Maciej Daszkiewicz, Adam Lyczmański, Józef Janiszewski, Mariusz Zawodniak.  

Komisja testu kondycyjnego: 

Przewodniczący: Janusz Warkoczyński 

Członkowie: Stanisław Reinowski – odpowiedzialny za wydawanie numerów, sprawdzanie 

kart zdrowia, Marek Wiśniewski, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Wódkowski – odpowiedzialni 

za biegi krótkie, Dariusz Igantowski – odpowiedzialny za sprzęt, Witold Lassek, Tomasz 

Frejliszek, Mirosław Chełmiński, Jerzy Sobotka, Jerzy Gawarkiewicz, Sławomir Kujawa, 

Waldemar Niemeczek, Purcelewski Kazimierz 

Sędziowie nie ujęci na listach proszeni są o zgłoszenie udziału w egzaminach na adres 

szkolenie@kskpzpn.pl  

W związku z tym zobowiązuje się wszystkich sędziów o podanie w terminie do 15 lipca  

2018 r, informacji kto nie może wziąć udziału w letnim kursie unifikacyjnym na adres 

szkolenie@kskpzpn.pl.  

Termin poprawkowy w dniu 14 września o godzinie 17:00 na obiektach CWZS Zawisza Bydgoszcz.  

Na plenarkę należy zabrać ze sobą przepisy gry wydanie 2017/2018. 

Proszę zapoznać się z nowymi przepisami gry dostępne są na stronie internetowej kolegium sędziów 

oraz stronie www.kpzpn.pl  

Jednym z warunków dopuszczenia sędziego do egzaminu teoretycznego jest posiadanie w 

dniu egzaminu Przepisów Gry 2017/2018 

 

 

 

 

 

http://www.kpzpn.pl/


 

 

Kolegium Sędziów K-PZPN przedstawia normy obowiązujące podczas egzaminu 

sprawnościowego w dniu 28-29.07.2018r.  

Sędziowie Amator A- ( nominalnie uprawnieni do prowadzenia zawodów IV ligi) 

Sędziowie Amator B- ( nominalnie uprawnieni do prowadzenia zawodów klasy okręgowej) 

Sędziowie Amator C- ( nominalnie uprawnieni do prowadzenia zawodów klasy A i B) 

1. Sędziowie grupy Amator A i Amator B, Senior z uprawnieniami Amator B – test 1 

szybkości ( 6x40m 6,40 sek.), test 2  interwałowy 150m/50m : 30/40 sek. 

2. Pozostali sędziowie( Kobiety, Senior z uprawnieniami Amator C i  klasa Okręgowa 

jako asystent): – test 1 szybkości ( 6x40m 6,60 sek.), test 2 interwałowy 150m/50m : 

35/40 sek.. 

3. Grupa senior i grupa kobiet – bieg wytrzymałościowy 2200m w czasie 12 minut. 

 

Kryteria przeliczania dystansu testu numer 2: 

- *12 okrążeń bieżni (24 powtórzenia)- minimalna ilość okrążeń 

  dla sędziów nominowanych i oznaczonych * do prowadzenia zawodów w wyższej 

klasie rozgrywkowej.  

- 10 okrążeń bieżni (20 powtórzeń)  - minimalna ilość okrążeń 

   do zaliczenia testu dla pozostałych sędziów.  

Test 1, szybkości– mierzy zdolność sędziego do wykonania powtarzalnych sprintów na 

dystansie 40 m. Test 2, interwałowy – ocenia zdolność sędziego do wykonania serii 

biegów o wysokiej intensywności na odległość (150 m) przeplatane chodem na odległość 

(50 m ). Przerwa między końcem Testu 1, a początkiem Testu 2 powinna wynosić 6-8 

minut. Sędzia powinien otrzymać max. 60 sek. odpoczynku pomiędzy każdym krótkim 

biegiem – 6 x 40 m. W tym czasie sędziowie muszą maszerować z powrotem na linię 

startu. Jeżeli sędzia nie zaliczy jednego z sześciu biegów, musi otrzymać siódmą próbę, 

natychmiast po szóstym biegu. Jeżeli sędzia nie zaliczy dwóch z siedmiu biegów, to taki 

test jest niezaliczony. Test interwałowy  tempo jest regulowane przez pliki dźwiękowe 

audio, które odpowiadają kategorii sędziego. Sędziowie muszą startować z pozycji 

stojącej. Sędziom nie wolno startować przed sygnałem gwizdka. W celu upewnienia się, 

że sędziowie nie wystartują przed sygnałem gwizdka, przy każdym stanowisku powinien 

znajdować się jeden członek komisji egzaminującej, który kontroluje start sędziów.  Na 

dźwięk gwizdka egzaminujący powinien dać sygnał  pozwalający sędziom na start. Sędzia 

w momencie gwizdka musi postawić stopą w strefie chodu. Strefa chodu zaznaczona jest 

pachołkiem znajdującym się 3m przed linią 150 m. Przypominamy, że podczas biegu 

interwałowego każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do strefy 

wyznaczonej przez pachołki „strefa chodu”- wyraźnie postawić jedną stopę w strefie. 

Jeżeli w momencie gdy zabrzmi gwizdek sędzia nie będzie w strefie wyznaczonej 

pachołkami otrzyma ostrzeżenie (żk) od egzaminatora. Jeżeli sędzia po raz drugi nie 

zdąży, aby przed sygnałem gwizdka znajdować się w strefie wyznaczonej pachołkami 

otrzyma drugie ostrzeżenie (żk) od egzaminatora co wyklucza (czk) takiego sędziego z 

dalszego biegu i informuje go o nie zaliczeniu testu. 



  

Warunkiem dopuszczenia sędziego (lub kandydata na sędziego) do egzaminu 

sprawnościowego jest posiadanie ważnej karty zdrowia wystawionej przez Przychodnię 

Sportowo – Lekarską lub uprawnionego lekarza rodzinnego, która zostanie zdeponowana 

przez komisję egzaminacyjną. Do prowadzenia zawodów w rundzie jesiennej 2018 

wyznaczeni będą jedynie sędziowie posiadający ważne karty zdrowia wystawione przez 

Przychodnie Sportowo-Lekarską lub uprawnionego lekarza rodzinnego. Zaświadczenie 

lekarskie sędziego musi zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia, Pesel, orzeczenie i 

winno być ostemplowana przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę 

badania i podpis lekarza. 

 

 

 

 

 


