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Grudziądz, 13.09.2020 

 

 

Komunikat nr 2/2020/2021 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 20 września (niedziela) w Brodnicy, hala OSiR, ul. 

Królowej Jadwigi 1. 

2. Na egzamin składać się będzie test sprawnościowy: 

- bieg ciągły – czas 12 minut; 

oraz trzystopniowy test teoretyczny: 

- test z katalogu pytań; 

- test „szukanka”; 

- test ze znajomości przepisów gry i regulaminów. 

3. Uczestnicy egzaminu muszą posiadać strój sportowy oraz przybory do 

pisania, książeczkę z przepisów gry ZPRP oraz zaświadczenie lekarskie 

dopuszczające do udziału w teście sprawnościowym bądź własnoręcznie 

podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w teście 

sprawnościowym (dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich). 

4. Wszyscy uczestnicy seminarium muszą posiadać przybory do pisania, a 

także być wyposażonym w maseczki ochronne, które są obowiązkowe 

podczas zajęć, oraz środki do dezynfekcji rąk. 

5. Ze względów sanitarnych seminarium odbędzie się z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa, należy utrzymywać dystans społeczny, 

unikać wszelkich zachowań, które są zakazane w obecnie panującym 

stanie epidemii w naszym kraju. Seminarium odbędzie się na trybunach 

hali sportowej, by zapewnić uczestnikom odpowiednie odległości. 
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6. W trakcie seminarium będzie istniała możliwość zakupu delegacji 

sędziowskich. 

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

pisemną zgodę rodziców/opiekunów o zgodzie na udział w 

kursokonferencji sędziowskiej. 

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

złotych – składka członkowska.  

9. Szczegółowy program seminarium: 

9.00 – 9.45 Test biegowy 

9.45 – 10.30 Test teoretyczny 

10.30 – 10.45 Przerwa 

10.45 – 12.15 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Komisji 

Sędziowskiej KPWZPR. 

12.15 – 12.30 Przerwa 

12.30 – 13.15 Zajęcia programowe 

13.15 – 14.00 Zajęcia programowe 

14.00 – 14.30 Sprawy organizacyjne, ogłoszenie wyników, zamknięcie 

seminarium 

10. Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wraz z 

programem znajduje się w osobnym załączniku. 

11. Niestawienie się na seminarium z przyczyn nieusprawiedliwionych, za 

wyjątkiem osób, które do 13.09.2020 z ważnych przyczyn usprawiedliwiły 

swoją nieobecność, 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. 

12. Osoby, które nie wezmą udziału w egzaminie w pierwszym terminie, nie 

będą brane pod uwagę przy ustalaniu obsad sędziowskich do czasu 

zaliczenia egzaminu. 

 

 

 



Komisja Sędziowska KPWZPR – tel. 509-152-445, e-mail: szczypiorniak_kp@wp.pl Strona 3 

 

Otrzymują: 

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

2. Komisja Sędziowska KPWZPR 

3. Sędziowie KPWZPR 

4. a/a 

 


