
System sędziowski Polskiego Związku Szermierczego. 
 

I. Istnieją następujące kategorie sędziowskie: 

1. Sędziowie okręgowi 
2. Sędziowie związkowi – kategorii A lub B 
3. Sędziowie międzynarodowi 

        Ad.1  Sędzią okręgowym może zostać osoba pełnoletnia 
             po przejściu właściwego szkolenia i zdaniu egzaminu 

1.1 – Nabór, szkolenie i egzaminowanie kandydatów  
na sędziów okręgowych prowadzą   
Okręgowe/Wojewódzkie Związki Szermiercze, 
które mogą wystąpić o pomoc do Kolegium 
Sędziów. 

1.2 – kandydatom, którzy zdadzą pozytywnie 

egzamin 
                OZS-y/WZS-y nadają okręgowe licencje i prowadzą 
                ich ewidencję. 

1.3 –licencja okręgowa składa się z 9-ciu znaków: 
                OX/RRMMDD/Y, które oznaczają: 
                - O oznacza sędziego okręgowego 
                - X to symbol Okręgu/Województwa: 
                  - B podlaskie 
                  - D dolnośląskie 
                  - T kujawsko-pomorskie 
                  - Ł łódzkie 
                  - K małopolskie 
                  - M mazowieckie 
                  - P podkarpackie 
                  - G pomorskie 
                  - Ś śląskie 
                  - W wielkopolskie 
                  - Z zachodnio-pomorskie 
                  RR – ostatnie dwie cyfry roku urodzenia 
                  MM – miesiąc urodzenia 
                  DD – dzień urodzenia 
                - Y kolejny numer osoby urodzonej tego dnia. 
                Przykładowy numer licencji sędziego łódzkiego 
                urodzonego 25 kwietnia 1995 roku: 
                OŁ/950425/O 
          1.4- aktualną listę sędziów okręgowych OZS-y, WZS-y 
                zamieszczają na stronie PZS w swojej zakładce. 
                Lista musi zawierać następujące dane sędziego: 
                - nazwisko i imię 
                                        -    2    - 



 
                 - numer licencji 
                 - datę nadania uprawnień 

                 - broń, w której ma uprawnienia                 
             1.5 – sędziowie okręgowi mają prawo sędziowania  
                 zawodów okręgowych i ogólnopolskich za wyjąt- 
                 kiem Mistrzostw i Pucharów Polski wszystkich ka- 
                 tegorii wiekowych do końca roku,w którym kończą 
                 60-ty rok życia. 
             1.6 – organizatorzy zawodów, które nie wchodzą do 
                 oficjalnego systemu wg MSiT mają obowiązek do- 
                 puszczania do sędziowania wyłącznie osób znaj – 
                 jących się na listach, o których mowa w pkt.1.4 
                 i przesłania listy osób sędziujących poszczególne 

                 zawody mailem na adres w.dryla@onet.pl. 
             1.7 – dane dotyczące aktywności sędziów okręgo- 
                 wych będą brane pod uwagę przy naborze kandy- 
                 datów na sędziów związkowych. 
 
Ad.2 – sędzią związkowym może zostać sędzia okręgowy, 
      który w momencie zgłoszenia aspiracji ma ukończony 
      20-y rok życia, minimum dwa lata aktywności w roli sę- 

dziego okręgowego i zakończył karierę zawodniczą na  
poziomie Kadry Narodowej Seniorów. Byłych członków 
KNS nie dotyczy obowiązek posiadania 2 lat stażu w 
kategorii sędziego okręgowego. 

   2.1 – kandydatów spełniających podane kryteria zgłaszają 
      właściwe OZS-y/WZS-y na adres w.dryla@onet.pl w ter- 
      minie do ostatniego dnia lutego każdego roku. Do zgło- 
      szenia musi być dołączone oświadczenie każdej zgłoszo- 
      nej osoby o stałej współpracy po uzyskaniu uprawnień. 
   2.2 – Kolegium Sędziów na podstawie sprawozdań o pracy 
      sędziów okręgowych, wytypuje oficjalnych kandydatów 
      w każdej broni. Osoby te mają obowiązek sędziowania 
      zawodów „Challenge Wratislavia”. 
   2.3 – dokładne zasady egzaminowania będą publikowane 
      do dnia 15 stycznia każdego roku. 
   2.4 – Osoby, które przejdą pozytywnie egzamin uzyskają 
      uprawnienia sędziego związkowego kategorii „B”,które 
      uaktywnią się po wniesieniu obowiązującej opłaty licen- 
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       cyjnej.Sędzia, który nie wniesie tej opłaty przez kolej- 
       ne dwa lata będzie pozbawiany uprawnień i będzie je 
       mógł odzyskać po przejściu nowej procedury naboru 
       i egzaminu. 
  2.5 – Awansowanie sędziego kategorii „B” do kategorii 
       „A” może nastąpić na wniosek zainteresowanego,  
       Dyrektora Sportowego lub z własnej inicjatywy Kole- 
       gium Sędziów po odbyciu minimum dwuletniego stażu 
       w kategorii „B” po Mistrzostwach Polski Seniorów. 
  2.6 – Numer licencji sędziego związkowego składa się 
       z ośmiu liter i cyfr, wg. wzoru: X/RRMMDD/Y: 

       - X jest oznaczeniem kategorii: T-sędzia uprawniony 
             wyłącznie do pracy w KT,A-kategoria „A”,B-kate- 
             goria „B”,M- kategoria międzynarodowa 
       - RR – dwie ostatnie cyfry roku urodzenia 
       - MM – miesiąc urodzenia 
       - DD – dzień urodzenia 
       - Y – nr kolejny osoby urodzonej tego dnia 
       Przekładowy nr licencji Wojciecha Dryli: T/400507/0 
        
     
        
 Ad.3 – sędzią międzynarodowym można zostać po zdaniu 
      egzaminu prowadzonego przez Komisję Arbitrażu FIE 
      Kandydatów na egzamin deleguje Kolegium Sędziów 
      biorąc pod uwagę: 
      - aktywność sędziego na zawodach krajowych 
      - własne obserwacje 
      - opinię Dyrektora Sportowego 
      - wniosek zainteresowanego 
 
Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania. 
 
1 marca 2015 roku.               
                                      Przewodniczący Kolegium Sędziów 
                                       Polskiego Związku Szermierczego 
                                                       Wojciech  Dryla    


