
Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „BURSZTYN” w Kaliszu
przekazuje poniżej informacje dla członków Klubu

posiadających licencję sędziego strzelectwa sportowego

W dniu 23 października 2016 r. (niedziela) w godzinach od 9:00 do 13:00 w Koninie organizowane są:
1) szkolenie  -  dla  osób  przedłużających  ważność  licencji  sędziego  strzelectwa  sportowego  (zgodnie  z

poniższymi wymogami) – koszt 70,00 zł;
2) kurs  z  egzaminem  końcowym  -  dla  osób  zainteresowanych  podwyższeniem  swoich  kwalifikacji

sędziowskich, bądź nie spełniających wymogów przedłużenia licencji – koszt 170,00 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretarzem Klubu – Krzysztofem Grzesiakiem tel. 513-184-475 

Zgodnie z    §  10 pkt. 1 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS,    „Ważność licencji sędziowskiej kończy się z końcem
każdego  roku  przestępnego”,    czyli  obecnie  z  końcem  roku  2016.     Dotyczy  to  również  licencji  wydanych
bezterminowo.

§13 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS szczegółowo określa zasady przedłużenia ważności licencji:

1. W celu przedłużenia ważności licencji należy spełnić w jednym, letnim cyklu olimpijskim następujące warunki: 
1) dla licencji klasy trzeciej – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 20 punktów za rangę

sędziowanych zawodów i ocenę pracy sędziego
2) dla licencji  klasy  drugiej  lub drugiej  RO – udział  w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie  minimum 10

punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów
3) dla licencji klasy pierwszej lub pierwszej CRO – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 12

punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów
4) dla licencji klasy państwowej lub państwowej RM – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 

14 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów.
2. Liczba  punktów  potrzebnych  do  przedłużenia  ważności  licencji  na  kolejne  cztery  lata  jest  proporcjonalnie

mniejsza w przypadku otrzymania licencji w drugiej połowie letniego cyklu olimpijskiego.
3. W niosek w sprawie przedłużenia ważności licencji  składa się do Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku

strzelectwa sportowego. Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku przesyła do Kolegium Sędziów Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego zbiorcze zestawienie sędziów ubiegających się o przedłużenie licencji wraz z
potwierdzeniem,  przez  przewodniczącego  Kolegium  Sędziów  wojewódzkiego  związku,  spełnienia  wszystkich
warunków przedłużenia ważności licencji sędziowskiej.

4. W przypadku braku spełnienia wszystkich wymagań w jednym letnim cyklu olimpijskim, warunkiem przedłużenia
ważności  licencji  sędziowskiej  jest  udział  w  kursie  przygotowawczym (patrz  §  22)  i  zaliczenie  egzaminu w
zaznaczonych we wniosku specjalnościach. 

Zasady punktacji i niezbędne minimum do podwyższenia klasy sędziowskiej przedstawiają poniższe tabele:


