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WARUNKI UZYSKIWANIA STOPNI SĘDZIOWSKICH 

W TENISIE STOŁOWYM 
 

Kolegium Sędziów Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Rzeszowie podaje 

poniżej warunki obowiązujące w PZTS do uzyskania stopnia sędziego kandydata, sędziego 

okręgowego oraz sędziego związkowego i kolejne podczas organizowanego kursu instruktorskiego 

(część specjalistyczna):  

 

1. Do egzaminu sędziowskiego na stopień sędziego kandydata może przystąpić osoba, która 

ukończyła 16 lat i zaliczy pozytywnie test sędziowski oraz odbędzie kurs w tym zakresie 

organizowany przez macierzysty POZTS. 

 

2. Sędziowie kandydaci, którzy mają ukończony kurs sędziowski i minimum 2-letni staż 

sędziowski mogą po pozytywnym zaliczeniu testu uzyskać stopień sędziego okręgowego 

również organizowany przez POZTS. 

 

3. Kolejnym krokiem w rozwoju kariery sędziowskiej jest uzyskanie stopnia sędziego 

związkowego. Warunki do jego uzyskania są następujące: 

� posiadanie stopnia sędziego okręgowego, 

� minimum 2 letni staż sędziowski, 

� pozytywna opinia macierzystego KS POZTS, 

� zaliczenie pozytywne testu sędziowskiego na licencję państwową. 

 

4. Sędziowie związkowi z minimum 5-letnim stażem sędziowskim mogą się ubiegać o nadanie 

stopnia sędziego państwowego, pod n/w warunkami: 

� posiadanie stopnia sędziego związkowego, 

� minimum 5-letni staż sędziowski i czynna licencja sędziowska, tzn. dopuszczenie      

do sędziowania w danym sezonie rozgrywkowym, które wiąże się zaliczeniem 

egzaminu testowego organizowanego corocznie przez KS PZTS, 

� pozytywna opinia macierzystego KS POZTS. 



 

5. Ostatnim szczeblem kariery sędziowskiej jest uzyskanie stopnia sędziego  międzynarodowego. 

Warunki, które są wymagane, to: 

� posiadanie co najmniej klasy stopnia sędziego związkowego, 

� spełnia kwalifikacje: sędzia od co najmniej pięciu lat, posiadający co najmniej klasę 

sędziego związkowego oraz posiadający aktualną licencję na prowadzenie spotkań 

Superligi mężczyzn, Ekstraklasy kobiet lub I ligi, 

� nie przekroczył preferowanego wieku do 55 lat, 

� posiada wykształcenie wyższe, 

� oświadcza, że zna w stopniu dobrym język obcy: (angielski, niemiecki), 

� posiada pozytywną rekomendację Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa 

Stołowego w Rzeszowie, 

� deklaruje dyspozycyjność. 

 

          Kolegium Sędziów 

         POZTS w Rzeszowie 

 

Zatwierdzono podczas posiedzenia Zarządu POZTS w dniu: ... . 


