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Grudziądz, 20.09.2019 

 

 

Komunikat nr 2/2019/2020 Komisji Sędziowskiej 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 

Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

 

1. Komisja Sędziowska Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki 

Ręcznej w Polsce informuje, że seminarium szkoleniowe przed sezonem 

odbędzie się 29 września (niedziela) w godzinach 10.00 – 15.00 w 

Brodnicy, na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Królowej 

Jadwigi 1. 

2. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Osoby, które nie zaliczą w tym 

dniu egzaminów, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu obsady 

sędziowskiej do czasu zaliczenia egzaminów. Najbliższa taka możliwość 

nastąpi podczas seminarium szkoleniowego organizowanego przez KS 

KPWZPR w trakcie sezonu. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i na 

pisemny wniosek zainteresowanego możliwe będzie ustalenie 

indywidualnego terminu. 

3. Uczestnicy egzaminów muszą posiadać ze sobą strój sportowy i przepisy 

gry w piłkę ręczną, a także zaświadczenie od lekarza o braku 

przeciwwskazań do wzięcia udziału w teście sprawnościowym lub 

własnoręcznie podpisane oświadczenie. 

4. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, muszą posiadać ze sobą 

pisemną zgodę rodziców/opiekunów o zgodzie na udział w 

kursokonferencji sędziowskiej. 

5. Na egzamin składać się będzie test sprawnościowy (bieg na dystansie 

2400 metrów) oraz trzystopniowy test teoretyczny (test z katalogu pytań, 

katalog w osobnym załączniku; test „szukanka” oraz test ze znajomości 

przepisów gry i regulaminów). 

6. Opłaty sędziowskie wynoszą: 50 złotych – legitymacja sędziowska, 50 

złotych – składka członkowska.  
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7. Program kursokonferencji: 

10.00 – 10.30 Przyjazd uczestników, rejestracja, opłaty 

10.30 – 11.15 Test sprawnościowy 

11.15 – 12.00 Test teoretyczny 

12.00 – 15.00 Blok edukacyjny: 

12.00 – 12.45 Gra skrzydłowego 

12.45 – 13.45 Nowe interpretacje przepisów 

13.45 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 14.45 Faul ataku 

14.45 – 15.00 Sprawy organizacyjne, podanie wyników, zakończenie 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Prezes Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

2. Komisja Sędziowska KPWZPR 

3. Sędziowie KPWZPR 

4. a/a 

 


