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Grudziądz, 19.08.2019 

 

 

Komunikat nr 1/2020/2021 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 

połączone z egzaminami oraz walnym zebraniem sprawozdawczo-

wyborczym odbędzie się w weekend 19/20 września w Brodnicy. Dokładny 

termin (sobota lub niedziela, prawdopodobnie niedziela) oraz godzina 

zostaną podane w odrębnym komunikacie. 

2. Na egzamin składać się będzie test sprawnościowy oraz trzystopniowy test 

teoretyczny (test z katalogu pytań, katalog w osobnym załączniku; test 

„szukanka” oraz test ze znajomości przepisów gry i regulaminów). W 

załączniku aktualny katalog pytań ZPRP, na podstawie którego 

przygotowane będą testy teoretyczne. 

3. Sędziowie szczebla centralnego zaliczać będą testy podczas 

kursokonferencji organizowanej przez ZPRP, jednakże ich obecność na 

seminarium wojewódzkim jest obowiązkowa. 

4. Szczegółowy program seminarium oraz zasady egzaminu podane zostaną 

w kolejnym komunikacie, podobnie jak program walnego zebrania 

sprawozdawczo-wyborczego. 

5. Podczas seminarium będzie istniała ostatnia możliwość odbycia egzaminu 

na sędziego piłki ręcznej kategorii B dla osób, które uczestniczyły w kursie 

sędziowskim 2019/2020, a które z różnych przyczyn nie przystąpiły do 

egzaminów w pierwotnym terminie lub uzyskały wynik negatywny. 

Egzaminy odbywać się będą na zasadach przewidzianych w programie 

kursu. 

6. Lista osób powołanych na seminarium sędziowskie: 

Bejgier Robert 
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Brózda Martyna 

Chruściel Karolina 

Chruściel Martyna 

Dobosz Ariel 

Gawroński Dariusz 

Grzywiński Jakub 

Jastrzębska Klaudia 

Jaszyk Jacek 

Kaniecki Arkadiusz 

Korzeniewski Marek 

Kruszewski Adam 

Kruszewski Paweł 

Maćkowiak Mateusz 

Mroczek-Goerke Hubert 

Mroczek-Goerke Zuzanna 

Orzech Michał 

Orzech Robert 

Piernicki Karol 

Sarnowski Mateusz 

Walczak Robert 

Zakrzewski Jakub 

Martin Katarzyna 

Czajkowski Damian 

Niciejewska Barbara 

Chyliński Filip 

Chyliński Waldemar 
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Sidwa Kinga 

Kuszewska Wiktoria 

Kasak Martyna 

Kasak Kornelia 

Stankowski Miłosz 

Paradowski Miłosz 

Banicki Aleksander 

Cierniakowski Mikołaj 

Luptowska Nicole 

Miłosz Paradowski, Aleksander Banicki, Mikołaj Cierniakowski oraz Nicole 

Luptowska będą mogli sędziować spotkania na boisku po uprzednim 

odbyciu praktyki sędziowskiej w trakcie któregoś z turniejów. 

7. Lista osób, które mają prawo przystąpić do egzaminu na kurs sędziego 

piłki ręcznej kategorii B: 

Saramak Andrzej 

Saramak Bartosz 

Kaczmarek Andrzej 

Glasa Karolina 

Rudnicka Oliwia 

Szyc Kornelia 

8. W terminie najpóźniej do 6 września br. (niedziela) należy przesłać do 

Przewodniczącego KS KPWZPR informację (mail, sms, kontakt 

telefoniczny) o potwierdzeniu udziału w seminarium bądź rezygnacji z 

udziału w nim. Rezygnacja z przyjazdu na seminarium bądź niestawienie 

się na seminarium automatycznie wiąże się z rezygnacją z sędziowania w 

sezonie 2020/2021 oraz spowoduje brak powołań na seminaria w 

kolejnych latach, chyba że dana osoba zwróci się z indywidualną prośbą o 

możliwość powrotu do sędziowania. 

9. Osoby powołane na egzamin sędziego kategorii B do 6 września br. 

(niedziela) mają obowiązek przesłać informację (mail, sms, kontakt 
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telefoniczny) do Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej KPWZPR, w 

której określają, czy podchodzą do egzaminu, czy rezygnują z tego. 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

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

2. Komisja Sędziowska KPWZPR 

3. Sędziowie KPWZPR 

4. Uczestnicy Kursu Sędziowskiego KPWZPR 

5. a/a 

 


