ZASADY UZYSKIWANIA LICENCJI SĘDZIOWSKICH
POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ
§ 1 Klasy sędziowskie
1. Licencja sędziego sportowego PZOS posiada 4 klasy:
a) sędzia honorowy (SH)
b) sędzia krajowy (SK)
c) sędzia stażysta (S-St)
d) sędzia młodzieżowy (SM)
§ 2 Uzyskiwanie uprawnień sędziowskich
1. Licencję sędziego w orientacji sportowej wymienione w § 1 ust. 1 pkt. b,c,d przyznaje GKS
2. Warunkiem uzyskania uprawnień sędziowskich jest odbycie kursu sędziowskiego i zdanie
egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym .
3. GKS na podstawie protokołu z przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego przyznaje:
a) kandydatom pełnoletnim – licencję sędziego stażysty
b) kandydatom niepełnoletnim – licencję sędziego młodzieżowego
4. Sędzia młodzieżowy po uzyskaniu pełnoletności automatycznie staje się sędzią stażystą.
5. Sędzia stażysta aby uzyskać uprawnienia sędziego krajowego(SK) musi spełnić następujące
warunki:
a) posiadać minimum 2 lata uprawnienia sędziego stażysty
b) posiadać udokumentowane pełnienie funkcji sędziowskich na zawodach
regionalnych min. 3 razy, na zawodach CTZ min. 1 raz
c) opłacać regularnie składki sędziowskie
d) zaliczyć z wynikiem pozytywnym kurs doskonalący
6. Licencję sędziego honorowego nadaje Zarząd PZOS na wniosek GKS
7. Licencję S-H może uzyskać czynny sędzia z minimum 20 letnim stażem sędziowskim
8. Sędzia nie mający opłaconej licencji sędziowskiej za dany rok nie może pełnić funkcji
sędziowskich na zawodach organizowanych przez Związek lub jego członków zwyczajnych.
9. Opłatę za pierwszą przyznaną licencję sędziowską wnosi się najpóźniej do 3 miesięcy licząc od
daty jej przyznania.
10. W przypadku nie opłacania licencji sędziego przez 2 lata, licencja zostaje zawieszona.
11. Odnowienie zawieszonej licencji wymaga wniesienia 200% opłaty rocznej w kolejnym roku.
12. Zaleganie w opłacie licencji powyżej 2 lat powoduje jej anulowanie.
13. Odnowienie anulowanej licencji sędziego wymaga zaliczenia kursu doskonalącego o którym
mowa w pkt. 5d oraz wniesienia opłaty w wysokości 250% stawki obowiązującej w roku
odnowienia.
§ 3 Organizowanie kuru sędziowskiego
1. Organizatorem kursu sędziowskiego w orientacji sportowej mogą być:
a) Komisje działające przy Polskim Związku Orientacji Sportowej
b) Członkowie zwyczajni Polskiego Związku Orientacji Sportowej

2. Organizator kursu jest obowiązany uzyskać zgodę na organizację kursu sędziowskiego przez
Zarząd PZOS przedstawiając :
a) Termin i miejsce organizacji kursu
b) Skład kadry kształcącej
c) Nazwisko i imię kierownika kursu z podaniem jego numeru kontaktowego i numer
jego licencji sędziowskiej. Kierownik kursu musi posiadać klasę sędziego krajowego
i aktualnie opłacone składki sędziowskie.
d) Skład komisji egzaminacyjnej (kierownik kursu może pełnić również rolę
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej).
e) Program kursu
f) Koszt kursu i zasady jego finansowania
3. Organizator otrzymując zgodę na przeprowadzenie kursu otrzymuję numer ewidencyjny
kursu pod którym jest on zarejestrowany w GKS.
4. Organizator kursu zobowiązany jest do 14 dni po jego zakończeniu dostarczyć za
pośrednictwem biura Związku sprawozdania z przeprowadzenia kursu, wyniki egzaminu
oraz wnioski o przyznanie licencji sędziowskich.
§ 4 Pozostałe postanowienia
1.
2.
3.
4.

GKS co najmniej raz w roku powinien zorganizować kurs doskonalący dla sędziów .
Wysokość opłat za licencje sędziowskie uchwala Zarząd PZOS.
Opłata za licencje jest wnoszona na konto PZOS, w określonych przez Zarząd terminach.
Sędziowie, którzy w dniu podjęcia uchwały wprowadzającej niniejszy regulamin posiadali
klasę „sędziego” (S1, S2, S3) otrzymują stopień sędziego krajowego (SK).
5. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały o ich wprowadzeniu przez
Zarząd PZOS
6. Wnioski na stopień sędziego w orientacji sportowej stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego
regulaminu.

Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ SĘDZIEGO KRAJOWEGO (SK)
W ORIENTACJI SPORTOWEJ
Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia : ………………………………………… pesel. ……………………………………………………………………….
Nr licencji : …………………………… ; data otrzymania uprawnień (S-St) ………………………………………………
Tel. kontaktowy : ………………………………………………………
Składam wniosek o przyznanie stopnia sędziego krajowego (SK) w orientacji sportowej na podstawie:
1. Lista sędziowanych zawodów :
Nazwa i data zawodów
Funkcja sędziowska

Potwierdzenie organizatora

2. Potwierdzenie odbycia kursu doskonalącego
Data i miejsce kursu
Potwierdzenie zaliczenia kursu doskonalącego

Główne Kolegium Sędziów PZOS przyznaje kol. ……………………………………………………………………………..
stopień sędziego krajowego w orientacji sportowej.

Decyzja nr …………………… z dnia …………………………………….

Przewodniczący GKS
……………………………………
Załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ SĘDZIEGO STARZYSTY (MŁODZIEŻOWEGO)
W ORIENTACJI SPORTOWEJ

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia : ………………………………………… pesel. ……………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy : ………………………………………………………
1. Potwierdzenie odbycia kursu sędziowskiego
Organizator Kursu Sędziowskiego nr ………………/…………… potwierdzam udział składającego
wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej w orientacji sportowej w kusie sędziowskim
organizowanym przez: …………………………………………………………………………………………………………..
w ……………………………………………………………………………. W dniach ……………………………………………

-------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

pieczęć organizatora

podpis kierownika kursu

2. Potwierdzenie zdania egzaminu sędziowskiego
Potwierdzam, że Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………
zdała egzamin na sędziego orientacji sportowej w dniu ……………………….…………….. z wynikiem
pozytywnym.

-------------------------------------------------podpis przewodniczącego komisji egzaminacyjnej

3. Przyznanie licencji sędziowskiej
Główne Kolegium Sędziów PZOS przyznaje kol. …………………………………………………………………….
stopień sędziego ………………………………….. w orientacji sportowej.
Decyzja nr …………………… z dnia …………………………………….

Przewodniczący GKS
……………………………………

