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Szanowni Państwo Sędziowie 
Wojewódzkie Kolegia Sędziowskie 

 
 
 

Szanowni Państwo! 

Polski Związek Tenisa Stołowego informuje, że w niedzielę 24 sierpnia 2014 roku 
w wybranych trzech miejscowościach zostanie przeprowadzony egzamin (test) dla sędziów 
zainteresowanych uzyskaniem licencji okresowej sędziego w sezonie 2014/2015, 
uprawniającej m.in. do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez 
Polski Związek Tenisa Stołowego, zawodów ogólnopolskich, a także meczów ekstraklasy 
kobiet, Wschodzący Białystok Superligi mężczyzn oraz I ligi kobiet i mężczyzn. 

Polski Związek Tenisa Stołowego zwraca się do Wojewódzkich Kolegiów Sędziowskich 
o przesłanie w terminie do 11 sierpnia 2014 roku na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl list 
sędziów zainteresowanych nadaniem licencji okresowej sędziego w sezonie 2014/2015. 

Wymienieni na listach sędziowie proszeni są o przesłanie w terminie do 11 sierpnia 
2014 roku na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wypełnionych elektronicznych wniosków 
o nadanie licencji sędziego w sezonie 2014/2015, które w szczególności powinny zawierać: 

- imię i nazwisko sędziego, 

- klasę posiadanych uprawnień, 

- informację o ostatnim sezonie, w którym sędzia posiadał licencję, 

- informację o ostatnim roku, w którym sędzia zdał egzamin z wynikiem pozytywnym. 

Z egzaminu zwolnieni są sędziowie klasy międzynarodowej. 

Polski Związek Tenisa Stołowego zaprasza wszystkich zainteresowanych organizacją 
egzaminów dla sędziów o przesłanie w terminie do 11 sierpnia 2014 roku na adres             
e-mailowy: pzts@pzts.pl ofert nieodpłatnego udostępnienia sali dla co najmniej 50 
uczestników egzaminu. 

Polski Związek Tenisa Stołowego w dniu 14 sierpnia 2014 roku opublikuje na stronie 
internetowej www.pzts.pl  listy sędziów zakwalifikowanych do egzaminów oraz szczegóły 
przeprowadzenia ich w trzech wybranych miejscowościach. 

 



 

 

 

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015: 

4.9 Licencja okresowa sędziego  

4.9.1 Sędzią w tenisie stołowym może być osoba, która ukończyła kurs sędziowski z wynikiem 
pozytywnym oraz posiada uprawnienia nadane przez Polski Związek Tenisa Stołowego. 

4.9.2 Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje sędziemu klasy międzynarodowej, 
państwowej, związkowej i okręgowej licencję okresową sędziego uprawniającą m.in. 
do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez Polski Związek 
Tenisa Stołowego, zawodów ogólnopolskich, a także meczów ekstraklasy kobiet, 
Wschodzący Białystok Superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn po spełnieniu 
następujących warunków: 

4.9.2.1 przesłanie przez sędziego do Polskiego Związku Tenisa Stołowego za pomocą poczty 
elektronicznej w terminie do 11 sierpnia 2014 roku wniosku o nadanie licencji 
okresowej sędziego (opłata 50 zł), 

4.9.2.2 zdanie egzaminu dla sędziów organizowanego w dniu 24 sierpnia 2014 roku w jednej 
z 3 miejscowości (z egzaminu zwolnieni są sędziowie klasy międzynarodowej).  

4.9.3 Wojewódzki związek tenisa stołowego nadaje sędziom, którzy nie spełnią warunków 
określonych w pkt 4.9.2, licencję okresową sędziego uprawniającą do prowadzenia 
zawodów organizowanych przez wojewódzkie związki tenisa stołowego, a także meczów 
2. ligi kobiet i mężczyzn oraz meczów w niższych klasach rozgrywkowych po spełnieniu 
następującego warunku: 

4.9.3.1 przesłanie przez sędziego do właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego za 
pomocą poczty elektronicznej w terminie do 31 sierpnia 2014 roku wniosku o nadanie 
licencji okresowej sędziego (opłata w wysokości ustalonej przez właściwy wojewódzki 
związek tenisa stołowego). 

 

Sędziowie, którym Polski Związek Tenisa Stołowego nadał licencję okresową sędziego proszeni 
są o dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł w terminie 7 dni od daty egzaminu na konto: 

Polski Związek Tenisa Stołowego 

ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa 

nr konta: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem 

 

 

 

Kamil SKRZYPCZAK 

Pełnomocnik Zarządu PZTS ds. sędziowskich 


