
 

 

 

Kurs dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej MWZPS („Kurs”) 

 

Organizatorem Kursu jest Wydział Sędziowski MWZPS, ul. Grażyny 13/15, lok. 8, 02-548 Warszawa. 

 

Kurs umożliwia: 

● uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu sędziowania siatkówki halowej, 

● uzyskanie uprawnień sędziego siatkówki halowej MWZPS, 

● uzyskanie zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych. 

 

Uczestnikiem Kursu może być osoba, która: 

● ukończyła 16 lat w dniu ukończenia Kursu, 

● nie była karana, 

● nie ma przeciwwskazań do pełnienia obowiązków sędziego siatkówki halowej, 

● wypełni i prześle ankietę kandydata na kurs sędziego MWZPS,  

● wniesie stosowną opłatę (350 zł). Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

 

Uczestnik Kursu zobowiązany jest do posiadania: 

● Przepisów Gry – udostępnione przez WS na zasobie sieciowym, 

● Wytycznych i instrukcji sędziowania – udostępnione przez WS na zasobie sieciowym, 

● Księgi Przypadków FIVB – udostępnione przez WS na zasobie sieciowym, 

● gwizdka sportowego, 

● obuwia sportowego. 

 

Kurs dla przyszłych sędziów siatkówki halowej zawiera: 

1) Przygotowanie teoretyczne (przepisy gry, protokołowanie) 

2) Egzamin z przygotowania teoretycznego  

(jeden egzamin + ew. jeden egzamin poprawkowy w formie testu pisemnego) 

3) Przygotowanie praktyczne (sędziowanie, protokołowanie) 

4) Egzamin praktyczny  

(ocena uzyskana przez sędziów w trakcie praktyk, gdzie weryfikacji podlegają nie tylko 

umiejętności sędziowskie, ale również cechy osobowościowe, praca w zespole, możliwość 

powierzenia odpowiedzialności za prowadzone zawody. Każdy z kandydatów musi zaliczyć co 

najmniej 3 zajęcia praktyczne oraz 1 oficjalny turniej MWZPS /mini-siatkówki, młodzika, 

młodziczki/ i uzyskać z nich pozytywne opinie – samo uczestnictwo w 3 zajęciach nie zalicza 

zajęć praktycznych. Osoby prowadzące praktyki mogą zarekomendować kandydata do 

odbycia dodatkowych zajęć praktycznych ponad te obowiązkowe. 



 

 

Warunkiem ukończenia Kursu jest: 

1) frekwencja na zajęciach teoretycznych  

2) uzyskanie pozytywnego wyniku  egzaminu teoretycznego 

3) uzyskanie pozytywnego wyniku   egzaminu praktycznego 

4) odbycie praktyk podczas co najmniej jednego oficjalnego turnieju MWZPS w kat. 

minisiatkówka/młodzik/młodziczka 

Uwagi organizacyjne: 

● Kurs składać się będzie z 2 części: części teoretycznej i części praktycznej.  

o Dla części teoretycznej przewiduje się w trakcie Kursu przeprowadzenie krótkich 

sprawdzianów oraz testu końcowego. Tylko uzyskanie wyniku egzaminu teoretycznego 

powyżej 70 % zapewnia dopuszczenie do części praktycznej. 

o Szkolenie praktyczne i egzamin praktyczny będzie dalszym etapem selekcji. 

● Kursant, który nie zaliczy danego etapu konkursu nie jest dopuszczany do dalszego 

uczestnictwa w Kursie, a uiszczona opłata nie jest zwracana. 

● Uczestnik Kursu, który nie wypełni obowiązkowej frekwencji na danym etapie Kursu, nie 

zalicza i w konsekwencji nie zalicza całego Kursu. W uzasadnionych przypadkach WS może 

warunkowo wyrazić zgodę na nieobecność na określonych zajęciach – wszystkie przypadki 

rozpatrywane będą indywidualnie. 

● Szczegółowy program oraz miejsce Kursu zostało przekazane kandydatom na stronie 

internetowej WS MWZPS wsmwzps.pl . 

● Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione uczestnikom Kursu na dedykowanym zasobie 

sieciowym po dokonaniu wpłaty za Kurs. 

● O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decydują wyłącznie organizatorzy Kursu. 


