
PIERWSZE SPOTKANIE: 16.02.2021 r. hala sportowa ul. KEN w LUBINIE godz. 18:00

- Świadectwo ukończenia szkoły lub zgoda rodziców 
https://www.zprp.pl/wp-content/uploads/2015/12/Reg-wydawania-licencji-sedziowskich.pdf
§ 7
Wydawanie licencji sędziego kategorii B
1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji sędziego kategorii B powinna dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 
1 i w ust. 2, następujące dokumenty:
1) uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub policealnej albo dyplomu ukończenia studiów 
wyższych;
2) dokument potwierdzający ukończenie 16 lat;
3) własnoręcznie podpisane zobowiązania wnioskodawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu;
4) zaświadczenie właściwego organu ZPRP o ukończeniu kursów lub kursokonferencji szkoleniowych dla sędziów kategorii B 
oraz o zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym;
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia zawodów na boisku;
6) dwa zdjęcia wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.
2. Osoba ubiegająca się o licencję sędziego kategorii B, która nie ukończyła 18 lat, przedkłada ponadto pisemną zgodę swoich 
opiekunów prawnych na wykonywanie funkcji sędziego piłki ręcznej.

- Znajomość przepisów gry w piłkę ręczną – TEST NA I SPOTKANIU – Warunek przystąpienia do kursu – zaliczenie na poziomie 
75%
https://zprp.pl/wp-content/uploads/2016/12/Przepisy_-gry_pilka_reczna_2016.pdf
- Opłata za kurs – po zaliczeniu testu na I spotkaniu
- Zakup gwizdka sędziowskiego (FOX40) we własnym zakresie
- Dostarczenie na egzamin, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminy sprawnościowego
- Wypełniona oraz podpisana klauzula informacyjna – RODO – otrzymana na spotkaniu

Warunki ukończenia kursu:
- Zaliczenie spotkań teoretycznych
- Zaliczenie spotkania praktycznego (TURNIEJ)
- Zaliczenie wszystkich testów teoretycznych na poziomie 75% (testy online po każdym spotkaniu)
- Zaliczenie egzaminu sprawnościowego (Beep Test)  na poziomie 9.5 (mężczyźni) - 8.5 (kobiety) - Zaliczenie egzaminu 
teoretycznego – Katalog pytań 

Warunki uczestnictwa w kursie

https://www.zprp.pl/wp-content/uploads/2015/12/Reg-wydawania-licencji-sedziowskich.pdf
https://zprp.pl/wp-content/uploads/2016/12/Przepisy_-gry_pilka_reczna_2016.pdf


• Nr Konta: Bank Millennium S.A. 22 1160 2202 0000 0002 2730 5164

• Dane do przelewu: Dolnośląska Federacja Sportu
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław

• W tytule przelewu: imię, nazwisko – KURS SĘDZIOWSKI 2021

• Wpłaty należy dokonać do 16.03.2021 r. 

• KOSZT KURSU: 350 zł

Opłata za kurs


