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Regulamin
Sędziowski

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZZ z dnia 17 grudnia 2017 r.

REGULAMIN SĘDZIOWSKI
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego, zwany dalej „PZZ, ustanawia regulamin sędziowski Polskiego Związku
Zapaśniczego, zwany dalej „Regulaminem”.
§2
1.
2.

Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do sędziów i kandydatów na sędziów zrzeszonych w PZZ oraz
do innych osób, jeżeli ich działalność pozostaje w związku z postanowieniami Regulaminu.
Szczegółowe regulacje dotyczące sędziów międzynarodowych określone są w odpowiednich przepisach
organizacji United World Wrestling, zwanej dalej „UWW”.
§3

Regulamin w szczególności określa:
1. podstawowe prawa i obowiązki sędziów,
2. tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziów,
3. zasady klasyfikacji sędziów,
4. zasady udziału sędziów w zawodach,
5. funkcję obserwatora PZZ.
6. kompetencje Kolegium Sędziów PZZ.
ROZDZIAŁ II
Podstawowe prawa i obowiązki sędziów
§4
Sędziowie w związku z podleganiem przepisom PZZ obowiązani są w szczególności do:
1. przestrzegania przepisów prawa oraz norm i regulaminów obowiązujących w zapasach amatorskich
wydanych przez UWW i PZZ,
2. stosowania się do uchwał i zarządzeń PZZ oraz właściwych Wojewódzkich - Okręgowych Związków
Zapaśniczych, zwanego dalej: „W - OZZ”,
3. aktywnego uczestniczenia w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich,
4. poddawania się raz na dwa lata badaniom lekarskim w zakresie zdolności do wykonywania funkcji
sędziego,
5. dbania o kondycję fizyczną,
6. posiadania licencji wydawanej przez PZZ lub W - OZZ,
7. przestrzegania zasad współżycia społecznego.
8. przesyłania sprawozdań i protokołów z przeprowadzonych zawodów w terminie 3 dni po ich
zakończeniu na adres siedziby PZZ,
9. niezwłocznego powiadamiania Kolegium Sędziów na piśmie o każdorazowym wstąpieniu w szeregi
czynnych zawodników sportu zapaśniczego,
10. niezwłocznego zawiadamiania Kolegium Sędziów na piśmie o każdorazowej zmianie adresu
zamieszkania oraz danych kontaktowych do korespondencji,
11. zawiadamiania na piśmie, a w nagłych wypadkach telefonicznie lub e-mailem Kolegium Sędziów o braku
możliwości prowadzenia wyznaczonych zawodów. Zawiadomienie powinno nastąpić w takim czasie, aby
możliwe było wyznaczenie innego sędziego.
§5
Sędziowie w ramach prowadzenia współzawodnictwa sportowego obowiązani są w szczególności do:
1. respektowania zasad etyki sportowej,
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2.
3.
4.
5.
6.

przestrzegania reguł i zasad sportowej rywalizacji,
zagwarantowania jawności werdyktów,
zachowania zasady bezstronnego i sprawiedliwego oceniania walki,
wykazywania się należytą troskę o zdrowie walczących zawodników,
spełniania roli wychowawczej w stosunku do zawodników.
§6

Sędziowie sportu zapaśniczego mają prawo:
1. uzyskania należytej pomocy i ochrony w wypełnieniu swoich obowiązków przez PZZ oraz W - OZZ,
2. korzystania z pomocy i ochrony organizatora zawodów przed zawodami, w czasie ich trwania oraz
bezpośrednio po ich zakończeniu w zakresie wykonywania funkcji sędziego sportu zapaśniczego
3. korzystania z regulaminowego sprzętu oraz aparatury umożliwiającej wypełnienie funkcji sędziego
sportu zapaśniczego podczas zawodów. Odpowiedni sprzęt i aparaturę zapewnia organizator zawodów,
4. prowadzenia zawodów w sporcie zapaśniczym,
5. uzyskania zwrotu kosztów ryczałtu sędziowskiego za zawody,
6. uczestniczenia w zebraniach, naradach, konferencjach sędziów.
7. wnoszenia odwołań z zachowaniem instancji obowiązujących w PZZ.
ROZDZIAŁ III
Zasady przyznawania licencji sędziego
§7
1.
2.

PZZ jest jedynym podmiotem, który przyznaje, odmawia przyznania lub pozbawia licencji sędziego w
sporcie zapaśniczym.
Decyzję o przyznaniu licencji sędziego wydaje Kolegium Sędziów z upoważnienia Zarządu PZZ.
§8

1.
2.

Licencja sędziego przyznawana jest na okres maksymalnie jednego roku, tj od dnia wydania decyzji w
sprawie przyznania licencji do dnia 31 grudnia danego roku.
Odpłatność za licencję sędziego ponosi wnioskodawca w wysokości każdorazowo ustalonej uchwałą
Zarządu PZZ.
§9

1.

2.
3.

PZZ prowadzi ewidencję przyznanych licencji wg systemu rejestracji prowadzonej na stronie
internetowej PZZ: https://www.zapasy.org.pl/system/. Po uiszczeniu opłaty za wydanie licencji
sędziowskiej na konto bankowe, PZZ aktywuje licencję na dany rok. Z chwilą aktywacji licencji przez PZZ,
sędzia jest widoczny w systemie, co oznacza, że posiada ważną licencje na dany rok.
Ewidencja licencji w PZZ obejmuje dokumenty załączone do wniosku o przyznanie licencji.
PZZ prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i pozbawieniu licencji
oraz przechowuje dokumentację tych spraw.
§ 10

1.
2.

Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji składa do PZZ pisemny wniosek, który stanowi integralny
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
a. imię i nazwisko,
b. data i miejsce urodzenia,
c. numer PESEL,
d. adres miejsca zamieszkania,
e. nr telefonu
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3.

f. adres e-mail
g. datę sporządzenia wniosku,
h. podpis wnioskodawcy.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 powinno być dołączone:
a. zdjęcie w formie elektronicznej,
b. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełnych
praw publicznych,
c. zaświadczenie komisji egzaminacyjnej PZZ stwierdzające zdanie egzaminu na sędziego,
d. zaświadczenie przychodni sportowo – lekarskiej o stanie zdrowia umożliwiającym
wykonywanie funkcji sędziego zapaśniczego,
e. zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich
organizowanych przez PZZ oraz OZZ,
f. zobowiązanie do przestrzegania przepisów i regulaminów przy wypełnianiu funkcji sędziego,
g. oświadczenie, o którym mowa w § 23 Regulaminu,
h. oświadczenie dotyczące danych osobowych,
i. oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku
§ 11

1.
2.
3.
4.

Zaświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu stanowi potwierdzenie uczestniczenia i
pozytywnego zaliczenia egzaminu dla sędziów organizowanego na zlecenie PZZ.
Przeprowadzanie egzaminów dla sędziów oraz wydawanie Zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust.
3 lit. c) Regulaminu stanowi wyłączną kompetencję PZZ.
Informacje na temat terminów, miejsc, kosztów oraz sposobów zapisu na egzamin umieszczane będą
na stronie internetowej PZZ.
Zaświadczenie stwierdzające zdanie egzaminu sędziowskiego traci ważność po upływie trzech lat od
daty jego wystawienia, jeżeli w tym okresie nie wydano decyzji o przyznaniu licencji.
§ 12

1.
2.

3.

Kolegium Sędziów rozpatruje wnioski o nadanie licencji w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.
W razie wystąpienia braków formalnych, przewodniczący Kolegium Sędziów wzywa, pod rygorem
zwrotu wniosku, wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania,
po bezskutecznym upływie terminu, przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy, który nie
wywołuje żadnych skutków prawnych.
Wniosek poprawiony lub uzupełniony przez wnioskodawcę w określonym terminie wywołuje skutki od
jego wniesienia.
§ 13

Decyzja o przyznaniu licencji sędziego zawiera:
1. oznaczenie organu wydającego decyzję,
2. datę wydania decyzji,
3. wskazanie adresata decyzji,
4. sentencję decyzji, w tym okres obowiązywania licencji,
5. uzasadnienie decyzji,
6. pouczenie o możliwości odwołania,
7. podpis osoby upoważnionej.
§ 14
1.

Wnioskodawca po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z uiszczeniem ustalonej opłaty
licencyjnej, a także otrzymaniu decyzji od PZZ w sprawie przyznania licencji dla sędziów, zostaje
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2.

umieszczony w ewidencji sędziów PZZ, o której mowa w § 9 Regulaminu. Licencja od tego momentu jest
aktywna.
Jeżeli sędzia jest w ewidencji sędziów PZZ, a upłynął termin ważności licencji, to po zapłaceniu opłaty
licencyjnej, o której mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu, licencja ulega automatycznemu przedłużeniu na
kolejny rok
§ 15

1.

2.

Kolegium Sędziów odmawia przyznania licencji:
a. w razie braku spełnienia przesłanek dla poszczególnych klas sędziowskich określonych w
Rozdziale VI Regulaminu,
b. w razie wcześniejszego ukarania wnioskodawcy karą dożywotniej lub czasowej dyskwalifikacji.
Decyzja odmawiająca przyznania licencji zawiera:
a. oznaczenie organu ,
b. datę wydania decyzji,
c. wskazanie adresata decyzji,
d. sentencję decyzji,
e. uzasadnienie decyzji
f. pouczenie o możliwości odwołania,
g. podpis osoby upoważnionej.
§ 16

1.

2.

Kolegium Sędziów stwierdza nieważność decyzji o przyznaniu licencji sędziego w sytuacji, gdy okaże się,
że wnioskodawca lub inny podmiot podał nieprawdziwe informacje mające istotny wpływ na przyznanie
licencji.
Wnioskodawca dopuszczający się czynu, o którym mowa ust. 1 w sposób umyślny może ubiegać się o
ponowne przyznanie licencji sędziego dopiero po upływie 2 lat od daty unieważnienia decyzji.
ROZDZIAŁ IV
Zasady pozbawiania licencji sędziego
§ 17

Postępowanie w sprawie pozbawienia licencji sędziego wszczyna Kolegium Sędziów z własnej inicjatywy.
§ 18
1.

2.
3.

Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa PZZ pozbawia sędziego licencji w razie:
a. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub
ograniczenia tych praw, jeżeli te zdarzenia zostały potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami
sadowymi,
b. rażącego i uporczywego braku przestrzegania Regulaminów PZZ,
c. wykazania stanu zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie obowiązków sędziego,
stwierdzonego zaświadczeniem lekarskim,
d. ukarania przez Komisję Dyscyplinarno-Arbitrażową karą dyskwalifikacji w najwyższym
wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów,
wstąpienia w szeregi czynnych zawodników sportu zapaśniczego
Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa PZZ może pozbawić sędziego licencji również w razie:
a. odmowy przedłożenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
b. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji
sędziowskich,
c. rażącego naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki sędziego w miejscu zawodów lub
w okolicznościach z nimi związanych.
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§ 19
Sędzia, który jest czasowo niezdolny do prowadzenia szkolenia na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego
przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego nie traci przyznanej mu licencji.
§ 20
Przez czyny, o których mowa w § 18 ust.2 lit. c Regulaminu rozumie się w szczególności:
1. używanie słownictwa uważanego powszechnie za obraźliwe,
2. pozostawanie podczas zawodów pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
3. udział w przekupstwie lub w próbach stosowania niesportowych metod wpływania na wynik meczu.
§ 21
Decyzja o pozbawieniu licencji sędziego powinna zawierać:
1. oznaczenie organu,
2. datę wydania decyzji,
3. wskazanie adresata decyzji,
4. sentencję decyzji,
5. uzasadnienie decyzji
6. pouczenie o możliwości odwołania,
7. podpis osoby upoważnionej.
§ 22
Osoba pozbawiona licencji sędziowskiej z przyczyn określonych w § 18 Regulaminu może ubiegać się o ponowne
przyznanie licencji dopiero:
1. po odzyskaniu pełni praw, o których mowa w §18 ust. 1 lit. a) Regulaminu,
2. po odzyskaniu odpowiedniego stanu zdrowia, na podstawie orzeczenia lekarskiego,
3. po upływie okresu dyskwalifikacji, o której mowa w §18 ust. 1 lit. d) Regulaminu lub okresu zawieszenia
tej kary,
4. po przedłożeniu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – w sytuacji, o której mowa w
§ 18 ust. 2 lit. a) Regulaminu,
5. po upływie dwóch lat od daty wydania decyzji o pozbawieniu licencji – w pozostałych przypadkach.
§ 23
Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego do wniosku oprócz dokumentów wymienionych w
§ 10 ust. 3 Regulaminu załącza oświadczenie, że nie została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w §
18 Regulaminu.
ROZDZIAŁ V
Odwołania
§ 24
1.
2.
3.
4.

Od decyzji Kolegium Sędziów odmawiającej przyznania licencji, sędziemu przysługuje odwołanie do
Zarządu PZZ.
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Zarządu PZZ w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 25

1.

Od decyzji Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej pozbawiającej licencji, sędziemu przysługuje odwołanie
do Zarządu PZZ.
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2.
3.
4.

Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Zarządu PZZ w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 26

Rozstrzygając odwołanie, Zarząd PZZ może:
1. utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję;
2. zmienić zaskarżoną decyzję,
3. odrzucić odwołanie w przypadku wniesienia go po terminie.
ROZDZIAŁ VI
Klasy sędziowskie
§ 27
Ustala się klasy sędziów w zależności od ich kwalifikacji i stażu:
1. sędzia okręgowy,
2. sędzia kandydat,
3. sędzia związkowy II kl,
4. sędzia związkowy I kl,
5. sędzia międzynarodowy UWW,
6. sędzia honorowy.
§ 28
Obowiązków sędziego nie może pełnić czynny zawodnik
§ 29
1.
2.
3.
4.
5.

Klasę sędziego okręgowego nadaje Zarząd właściwego W - OZZ na wniosek Kolegium Sędziów W - OZZ.
Sędzią kandydatem zostaje sędzia okręgowy, który zgłosi akces na piśmie do Kolegium Sędziów PZZ.
Klasę sędziego związkowego nadaje Zarząd PZZ na wniosek Kolegium Sędziów.
Klasę sędziego międzynarodowego nadaje Federacja UWW na podstawie odrębnych przepisów.
Klasa sędziego honorowego nadawana sędziom międzynarodowym, którzy z racji na wiek zakończyli
karierę na arenie międzynarodowej. Klasę sędziego honorowego nadawaną przez UWW określają
odpowiednie przepisy UWW.
§ 30

Sędzią okręgowym może zostać sędzia kandydat, który:
1. wypełniał funkcję sędziego przez jeden rok i sędziował w tym okresie 10 zawodów,
2. zdał egzamin na sędziego okręgowego z wynikiem pozytywnym przed komisją z udziałem
przedstawiciela Kolegium Sędziów.
§ 31
Sędzią kandydatem może zostać osoba, która:
1. ukończyła 18 lat, niekarana, posiadająca odpowiedni stan zdrowia udokumentowany zaświadczeniem
lekarskim z przychodni sportowo-lekarskiej,
2. ukończyła kurs sędziowski oraz złożyła egzamin na sędziego okręgowego z wynikiem pozytywnym przed
komisją z udziałem przedstawiciela Kolegium Sędziów,
3. uzyskała licencję sędziego zapaśniczego według zasad i warunków określonych w Rozdziale III.

§ 32
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Sędzią związkowym może zostać sędzia okręgowy, który:
1. wypełniał funkcję sędziego przez trzy lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek
zarządu właściwego W - OZZ, Kolegium Sędziów może skrócić wymagalny trzyletni okres sprawowania
funkcji sędziego okręgowego,
2. zdał egzamin na sędziego związkowego z wynikiem pozytywnym przed Komisją Kolegium Sędziowskiego
PZZ.
§ 33
1.
2.
3.

Klasę sędziego międzynarodowego nadaje międzynarodowa Federacja UWW na podstawie
obowiązujących przepisów.
Szczególne zasady kwalifikowania sędziów związkowych na kandydatów na listę sędziów
międzynarodowych ustala Kolegium Sędziów.
Kandydat na sędziego międzynarodowego winien posiadać minimum wykształcenie średnie, wykazywać
się znajomością, co najmniej jednego z obowiązujących w UWW języków obcych oraz legitymować się
wybitnymi osiągnięciami w pełnieniu funkcji sędziego. Obowiązującymi językami w UWW są: angielski
lub francuski.
§ 34

1.
2.
3.

Ustanawia się funkcję sędziego obserwatora.
Funkcję sędziego obserwatora nadaje Zarząd PZZ na wniosek Kolegium Sędziów.
Sędzią obserwatorem może zostać sędzia posiadający, co najmniej pięcioletni staż sędziego
międzynarodowego oraz odpowiednią wiedzę teoretyczną, zdolności pedagogiczne w pracy
szkoleniowej, po złożeniu egzaminu z pozytywnym wynikiem przed Komisją powołaną przez Kolegium
Sędziów.
§ 35

1.

2.
3.
4.

Sędzia z chwilą ukończenia 60-roku życia przestaje pełnić obowiązki czynnego sędziego na szczeblu
centralnym. Dopuszcza się możliwość dalszego pełnienia funkcji sędziego. Osoba zainteresowana
występuje z wnioskiem do Kolegium Sędziów, po otrzymaniu pozytywnej opinii Kolegium może pełnić
funkcję sędziego przez kolejny rok.
Na wniosek sędziego, Kolegium Sędziów może wyrazić zgodę na czasowe zaprzestanie wykonywania
funkcji czynnego sędziego przez wnioskodawcę.
Sytuacja, o której mowa w ust. 2 trwająca ponad pięć lat, powoduje skreślenie z listy sędziów. Nie
dotyczy to przypadków z ust. 1.
Sędzia, który z różnych powodów nie sędziował przez okres 5 lat, aby mógł ponownie znaleźć się na liście
sędziów czynnych musi zdać egzamin przed Komisją Kolegium Sędziów.
§ 36

1.
2.

Na wniosek sędziego następuje skreślenie go z listy.
Skreślenie z listy sędziów następuje także wskutek prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego. Dotyczy
to także sędziów niepełniących funkcji czynnego sędziego zapaśniczego.
§ 37

1.
2.

Tytuł sędziego honorowego może być nadany sędziemu po zakończeniu działalności sędziowskiej,
którego postawa na przestrzeni lat była wzorem i przykładem dla innych sędziów.
Tytuł sędziego honorowego PZZ nadawany jest na wniosek Kolegium Sędziów.
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ROZDZIAŁ VII
Zasady udziału sędziów w zawodach
§ 38
1.
2.
3.
4.

Do sędziowania walk zapaśniczych uprawnieni są sędziowie wyznaczeni przez Kolegium Sędziów lub
właściwe Kolegium Sędziów W -OZZ.
Zmiana obsady sędziowskiej może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Zmiany dokonuje Kolegium Sędziów lub Kolegium Sędziów W - OZZ w zależności od rangi zawodów.
Sędzia może nie zostać dopuszczony do wykonywania funkcji sędziego zapaśniczego jedynie w
wyjątkowych przypadkach.
§ 39

1.
2.
3.

Kolegium Sędziów może ustanowić liczbę sędziów arbitrów i sędziów punktowych do sędziowania
zawodów szczebla centralnego.
W uzasadnionych przypadkach może nastąpić skreślenie z listy, o której mowa w ustępie pierwszym i
wpisanie na jego miejsce sędziego z listy rezerwowej.
Decyzje w powyższych sprawach podejmuje Kolegium Sędziów.
§ 40

Kolegium Sędziów może zarządzić zmianę składów sędziowskich na zawody szczebla centralnego.
§ 41
Kolegium Sędziowskie PZZ może wyznaczyć listę sędziów uprawnionych do sędziowania turniejów o
indywidualne mistrzostwo Polski seniorów i juniorów.
§ 42
1.
2.

Na zawodach krajowych i międzynarodowych sędzia używa stroju określonego w międzynarodowych
przepisach sędziowskich.
Sędziowie krajowi posiadają emblemat PZZ, zaś sędziowie międzynarodowi posługują się emblematem
UWW.
ROZDZIAŁ VIII
Kolegium Sędziów
§ 43

1.
2.
3.
4.

Przewodniczącego Kolegium Sędziów powołuje Wiceprezes d/s sędziowskich PZZ.
Kolegium Sędziów składa się z 3-9 osób powołanych przez Przewodniczącego Kolegium w uzgodnieniu z
wiceprezesem d/s sędziowskich.
Podejmowanie decyzje przez Kolegium Sędziów zapadają zwykłą większością głosów.
Kolegium Sędziów działa w oparciu o Statut PZZ i postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 44

Do obowiązków przewodniczącego Kolegium Sędziów należy:
1. organizowanie posiedzeń Kolegium Sędziów w zależności od potrzeb lub na żądanie członków Kolegium,
2. dokonywanie obsad sędziowskich na zawody krajowe i międzynarodowe w uzgodnieniu z
Wiceprezesem d/s sędziowskich PZZ,
3. przeprowadzenie egzaminów na sędziów Związkowych klasy II,
4. wnioskowanie do Zarządu PZZ o nadanie I klasy sędziego związkowego oraz typowanie kandydatów na
egzamin sędziego międzynarodowego III klasy,
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5.

delegowanie członka Kolegium Sędziów do przeprowadzenia egzaminów na sędziego okręgowego.
ROZDZIAŁ IX
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 45

1.
2.
3.

Tracą moc przepisy dotychczasowego Regulaminu Sędziowskiego.
Licencje wydawane dla sędziów przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu obowiązują, aż do
momentu upływu terminu ich ważności.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, sędzia nabywa ją na zasadach określonych w niniejszym
Regulamin.
§ 46

1.
2.

Prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie i prawo interpretacji jego przepisów przysługuje Zarządowi
PZZ.
Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe przepisy PZZ w zakresie jakim dotyczyły nadawania i
pozbawiania licencji zawodnika.
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Załącznik nr 1

WNIOSEK
O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIEGO ZAPAŚNICZEGO

1.

Imię i nazwisko

...........................................................................

2.

Data i miejsce urodzenia

...........................................................................

3.

Numer PESEL

............................................................................

4.

Adres zamieszkania

............................................................................

5.

Nr telefonu

............................................................................

6.

Adres e-mail

............................................................................

Załączniki:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

zdjęcie w formacie elektronicznym, 200x300 pikseli
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełnych praw
publicznych,
zaświadczenie komisji egzaminacyjnej Kolegium Sędziów Polskiego Związku Zapaśniczego stwierdzające
zdanie egzaminu na sędziego,
zaświadczenie przychodni sportowo – lekarskiej o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie funkcji
sędziego zapaśniczego,
kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem
obowiązków sędziego zapaśniczego (polisę dla sędziów wyznaczonych do centralnych zawodów
zabezpiecza PZZ),
zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich organizowanych
przez PZZ oraz OZZ,
zobowiązanie do przestrzegania przepisów i regulaminów przy wypełnianiu funkcji sędziego
zapaśniczego,
oświadczenie o braku pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 19 Regulaminu,
oświadczenie, o którym mowa w par. 23
oświadczenie dotyczące danych osobowych,
oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku

…………………………………………………………………..
(data i podpis)
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