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Szanowni Państwo Sędziowie 

Wojewódzkie Kolegia Sędziowskie 
 

 

 

Szanowni Państwo! 

Polski Związek Tenisa Stołowego informuje, że obradujący w dniu 6 sierpnia 2014 roku w 

Warszawie Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego dokonał zmiany w systemie 

egzaminów sędziowskich dla sędziów zainteresowanych nadaniem licencji okresowej 

sędziego w sezonie 2014/2015 poprzez rozszerzenie obowiązku udziału w egzaminie 
również na sędziów klasy międzynarodowej.  

W pierwszym terminie w niedzielę 24 sierpnia 2014 roku w: Gdańsku, 

Drzonkowie/Zielonej Górze, Katowicach, Rzeszowie i Wrocławiu zostanie 

przeprowadzony egzamin (test) dla sędziów zainteresowanych uzyskaniem licencji 

okresowej sędziego w sezonie 2014/2015, uprawniającej m.in. do prowadzenia zawodów 

międzynarodowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, zawodów 

ogólnopolskich, a także meczów ekstraklasy kobiet, Wschodzący Białystok Superligi 

mężczyzn oraz I ligi kobiet i mężczyzn. 

Dla wszystkich sędziów, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w 

egzaminie w dniu 24 sierpnia 2014 roku lub tych, którzy zakończyli go z wynikiem 

negatywnym, przewidziano egzamin w drugim terminie, który obędzie się w niedzielę 31 

sierpnia 2014 roku w Warszawie. 

W terminie do 20 sierpnia 2014 roku Wojewódzkie Kolegia Sędziów zobowiązane są do 

przesłania na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl list sędziów zainteresowanych udziałem w 

egzaminie sędziowskim. 

Wymienieni na listach sędziowie proszeni są o przesłanie w terminie do 20 sierpnia 
2014 roku na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wypełnionych elektronicznych wniosków o 

nadanie licencji sędziego w sezonie 2014/2015. 

Polski Związek Tenisa Stołowego w dniu 21 sierpnia 2014 roku opublikuje na stronie 

internetowej www.pzts.pl  listy sędziów zakwalifikowanych do egzaminów. 

Prowadzącymi egzamin będą Członkowie Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

lub osoby upoważnione przez Zarząd. 



 

 

 

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 30 zł należy opłacić gotówką przed rozpoczęciem 

egzaminu sędziowskiego u prowadzącego egzamin. 

W trakcie egzaminu sędziowskiego trwającego 40 minut, uczestnicy będą mieli 

obowiązek udzielenia odpowiedzi na 40 pytań testowych. 

Tuż po zakończeniu egzaminu, na podstawie przesłanego drogą elektroniczną klucza 

prawidłowych odpowiedzi, prowadzący egzamin rozpocznie ocenę każdego z testów w 

zakresie poprawności udzielonych odpowiedzi w obecności każdego z sędziów 

uczestniczących w egzaminie. 

Wyniki egzaminu sędziowskiego zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniach 24 i 31 sierpnia 2014 roku. 

Sędziowie, którym Polski Związek Tenisa Stołowego nada licencję okresową sędziego na 

sezon 2014/2015 proszeni będą o dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł w terminie 7 dni od 

daty egzaminu na konto: 

Polski Związek Tenisa Stołowego 

ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa 

nr konta: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem 

 

Marek PRZYBYŁOWICZ 

Dyrektor Biura 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

 


