Warszawa, 23 maja 2014
KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy,
Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informację na temat następujących decyzji
szkoleniowo-organizacyjnych:

I.

Terminy kursów i egzaminów organizowanych przez KS PZPN przed sezonem

2014/15:
 Sędziowie, sędziowie asystenci, obserwatorzy szczebla centralnego: 11-13 lipca, Spała
(ośrodek COS)
 Sędzie, sędzie asystentki, obserwatorki szczebla centralnego: 25-27 lipca (Warszawa,
obiekty AWF)
 Sędziowie III ligi: 2 sierpnia, Warszawa (obiekty AWF)
Programy poszczególnych zgrupowań (poza egzaminami sędziów III ligi) będą przesyłane
bezpośrednio do powoływanych sędziów oraz obserwatorów.

II.

Egzaminy sędziów III ligi
Począwszy od sezonu 2014/15 egzaminy sędziów III ligi będą organizowane w zmienionej

formule:
 Odbywać się będą zawsze przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej (przed sezonem:
2 sierpnia; przed rundą wiosenną: w lutym).
 Będą organizowane już nie przez wytypowane wojewódzkie KS, ale bezpośrednio przez
KS PZPN w jednym miejscu, w formie jednodniowego kursu (od południa do wieczora).
 Egzaminy poprawkowe odbędą się w pierwszej połowie września. Sędziowie, którzy nie
będą mogli uczestniczyć w kursie 2 sierpnia, mogą zaliczyć egzaminy wcześniej, razem z
sędziami szczebla centralnego (11-13 lipca). Warunkiem jest przesłanie odpowiedniego
zgłoszenia przez zainteresowanego sędziego na adres sedzia@pzpn.pl do 5 lipca 2014.
Uprzejmie prosimy Koleżankę i Kolegów przewodniczących o przesłanie list sędziów III
ligi na sezon 2014/15 (zawierających imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, okręg
(podokręg), mail, tel. kom.) mailem na adres sedzia@pzpn.pl do 5 lipca 2014.

III.

Kandydaci na obserwatorów szczebla centralnego
KS PZPN uprzejmie prosi o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2014 r.

zgłoszeń kandydatów na obserwatorów szczebla centralnego na sezon 2014/2015. Z uwagi na
nieuchronną redukcję liczby obserwatorów (reorganizacja rozgrywek II ligi), prosimy o rozwagę
przy umieszczaniu ewentualnych nowo zgłaszanych kandydatów.
Przypominamy, że do zgłoszeń nowych kandydatów (którzy nie byli obserwatorami
szczebla centralnego w sezonie 2013/14) należy dołączyć ich CV oraz arkusze obserwacji z
obecnego sezonu (ze szczebla regionalnego).

IV.

Kandydatki na sędzie szczebla centralnego
KS PZPN przypomina Koleżance i Kolegom o możliwości zgłoszenia nowych kandydatek

na sędzie oraz asystentki szczebla centralnego. Zniesiony został wymóg dwuletniego stażu w roli
sędzi rzeczywistej. Zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, okręg
(podokręg), mail, tel. kom.) prosimy przesyłać mailem na adres sedzia@pzpn.pl do 5 lipca 2014.

(-) Zbigniew Przesmycki
Przewodniczący KS PZPN

2

