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Komunikat Sędziowski 1/2018 
Prezydium Kolegium Sędziów PZP 

z dnia 20 stycznia 2018 r. 
 

PKS PZP pragnie poinformować, iż: 

Egzamin na sędziego pływania klasy związkowej 

1. W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się egzamin na sędziego pływania klasy 

związkowej PZP. 

2. Egzamin będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 

3. Warunkiem uzyskania uprawnień sędziego klasy związkowej, zgodnie z Regulaminem Kolegium 

Sędziów, rozdz. VII, §24, pkt 3, jest: 

 posiadanie uprawnień sędziego klasy pierwszej, 

 posiadanie minimum wykształcenia średniego-matura, 

 minimum 10-letni staż sędziowski we wszystkich klasach łącznie (w tym 5-letni aktywny 

staż w klasie pierwszej), 

 wysoka ocena z pełnionych funkcji sędziowskich, 

 znajomość co najmniej jednego języka obcego, 

 nienaganna postawa moralna, 

 zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną. 

Uprawnień sędziego pływania klasy związkowej nie nadaje się etatowym instruktorom i trenerom 

pływania, pobierającym wynagrodzenie z tego tytułu. 

4. Dokumenty kandydatów na sędziów klasy związkowej powinny zawierać: 

 wypełniony wniosek o nadanie uprawnień na klasę związkową (w załączniku nr 1 do 

niniejszego Komunikatu), 

 wykaz sędziowań kandydata z okresu za ostatnie 3 lata (lata 2015, 2016, 2017) wraz 

z pełnionymi funkcjami na zawodach.  Uwaga: w każdym analizowanym roku kandydat 

powinien pełnić minimum raz funkcję sędziego głównego na zawodach.   

5. Dokumenty kandydatów na sędziów klasy związkowej z poszczególnych OZP proszę przesyłać do 

19 marca 2018 r. na adres mailowy: prezydiumkspzp@wp.pl lub magdalena.seliga@gmail.com 

 
6. Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie planowanego egzaminu zostaną podane 

w następnym komunikacie. 
 

UWAGA: W przypadku małej liczby chętnych (poniżej 5 kandydatów) egzamin zostanie 
przeniesiony na II półrocze.   
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Kandydaci na sędziów klasy międzynarodowej 

1. W związku z końcem obowiązywania oficjalnej listy FINA nr 18 sędziów pływania (do 31 grudnia 

2018 r.), PKS PZP uprzejmie prosi o przesyłanie kandydatów na funkcje sędziego pływania oraz starterów 

klasy międzynarodowej. Wpis na kolejną listę FINA nr 20 będzie obowiązywał w okresie od 1 stycznia 

2019 r. do 31 grudnia 2022 r.  

2. Zgodnie z Regulaminem Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego (dalej: Regulamin KS PZP), 

w rozdziale VII. Klasy sędziowskie, w §25 - „Dokonanie wpisu na listę kandydatów na sędziów 

międzynarodowych FINA, następuje na wyłączny wniosek PKS PZP, który po formalnym zatwierdzeniu 

przez Zarząd PZP, jest przesyłany do władz FINA w celu ostatecznego zatwierdzenia i umieszczenia na liście 

sędziów międzynarodowych FINA poszczególnych dyscyplin”. Według Regulaminu KS PZP warunkiem 

uzyskania wpisu na listę kandydatów zgłaszanych przez PKS PZP jest: 

- długoletni, nienaganny staż sędziowski,  

- wykształcenie minimum matura, 

- praktyczna znajomość języka angielskiego. 

3. Dodatkowymi kryteriami FINA dla sędziów pływania oraz sędziów w funkcji starterów klasy 

międzynarodowej jest: 

- pełnienie funkcji, minimum dwa razy w analizowanym okresie – 4 lat, jako sędzia główny / starter na 

zawodach z kalendarza imprez centralnych (Mistrzostw Polski - juniorów, seniorów poszczególnych grup 

wiekowych; Grand Prix Polski), 

- limit wiekowy: kandydat nie może przekraczać 65 roku życia w momencie składania wniosków do FINA. 

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie danych kandydatów: imię i nazwisko, datę urodzenia, rok uzyskania klasy 

sędziego związkowego oraz przypisanie odpowiedniej funkcji kandydata: sędzia pływania czy sędzia 

starter. Dane prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres mailowy: prezydiumkspzp@wp.pl  
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