
PKS PZP kadencja 2021-2024

Komunikat Sędziowski 4/2022
Prezydium Kolegium Sędziów PZP

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

W związku z opublikowanymi przez FINA memorandami dotyczącym zgłoszeń kandydatów na sędziów

międzynarodowych pływania – lista FINA #22 (od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2026) oraz pływania

na wodach otwartych –  lista FINA     #15 (od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2026)  , PKS PZP zwraca się

z prośbą  do  PKS  OZP  o  przesyłanie  swoich  propozycji  kandydatów  na  sędziów  międzynarodowych

pływania i pływania na wodach otwartych.

Informacje  o  kandydatach  na  sędziów  międzynarodowych  należy  podać  na  załączonym  formularzu

zgłoszenia kandydata krajowego. Wypełniony formularz prosimy przesyłać do dnia 31 sierpnia 2022 r. na

adresy mailowe: j.krzywda@polswim.pl oraz m.seliga@polswim.pl

Kandydaci  na  sędziów  międzynarodowych  FINA  pływania  oraz  pływania  na  wodach  otwartych

powinni spełniać następujące kryteria   międzynarodowe   oraz krajowe:  

1.  Dla  kandydatów  na  sędziów  międzynarodowych  pływania  –  kryteria  FINA dla  sędziów

międzynarodowych pływania zgodnie z memorandum i regulacjami FINA, m.in.:

 pełnienie funkcji sędziego głównego i/lub startera na zawodach z kalendarza imprez centralnych

(Mistrzostw Polski  – seniorów, juniorów, poszczególnych grup wiekowych; Grand Prix  Polski)

minimum dwa razy w okresie ostatnich 4 lat,

 limit wiekowy: kandydat nie może przekroczać 65 roku życia w momencie składania wniosku do

FINA, tj. 30 września 2022 r.,

 znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji (w mowie i piśmie),

 posiadanie polskiego obywatelstwa.

2. Dla kandydatów na sędziów międzynarodowych pływania na wodach otwartych  – kryteria FINA dla

sędziów międzynarodowych pływania na wodach otwartych zgodnie z memorandum i regulacjami FINA,

m.in:

 limit wiekowy: kandydat nie może przekroczać 65 roku życia w momencie składania wniosku do

FINA, tj. 31 października 2022 r.,

 znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji (w mowie i piśmie),

 posiadanie polskiego obywatelstwa.

3. Dla wszystkich kandydatów: zgodnie z Regulaminem 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.
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4.  Zgodnie  z  Zasadami  wyłaniania  krajowych  kandydatów na  listy  sędziów międzynarodowych  FINA
w pływaniu i  pływaniu na wodach otwartych w części  Kryteria  oceny krajowych kandydatur  na listy
sędziów międzynarodowych FINA:

 spełnienie kryteriów formalnych FINA,

 dostępność i przygotowanie do sędziowania zawodów międzynarodowych,

 dostępność i przygotowanie do sędziowania krajowych zawodów kwalifikacyjnych do imprez 

międzynarodowych,

 doświadczenie w sędziowaniu zawodów centralnych i okręgowych,

 odbyte szkolenia,

 zaangażowanie w działalność sędziowską na poziomie centralnym i okręgowym.

Dodatkowo,  uprzejmie  prosimy  o  przesłanie  wstępnych  zgłoszeń  kandydatów  na  sędziów

międzynarodowych na kolejne listy FINA, tj.: pływania – lista FINA #23 (2025-2028) oraz pływania na

wodach otwartych – lista FINA #16 (2025-2028).  Wyprzedzające działania związane z wytypowaniem

kandydatów na  sędziów międzynarodowych  na  kolejne  listy  FINA ma na  celu  zaplanowanie  kariery

wybranych sędziów przez PKS OZP na poziomie sędziowania na imprezach okręgowych oraz przez PKS

PZP na imprezach centralnych PZP.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Prezydium Kolegium Sędziów

Polskiego Związku Pływackiego

Jakub Krzywda

Do Komunikatu Sędziowskiego nr 4/2022 zostały załączone następujący dokumenty:

 załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia kandydata krajowego na sędziego międzynarodowego,
 załącznik nr 2 – Memorandum FINA Swimming Officials List No 22,
 załącznik nr 3 – Regulation and Information, Certification of International Technical Officials for

Swimming,
 załącznik nr 4 – Memorandum FINA Open Water Swimming Officials List 15,
 załącznik nr 5 – Zasady wyłaniania krajowych kandydatów na listy sędziów międzynarodowych

FINA w pływaniu i pływaniu na wodach otwartych.
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