
KURS DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIEGO 
BADMINTONA 

 

 
Organizatorem Kursu jest Uczniowski Klub Sportowy Unia Bieruń. 

 
Kurs umożliwia: 

- uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu sędziowania badmintona, 
- uzyskanie uprawnień sędziego zwykłego. 
 
Uczestnikiem Kursu może być osoba, która: 

- ukończyła 16 lat, 
- posiada polskie obywatelstwo, 
- korzysta z pełni praw publicznych, 
- wypełni i prześle ankietę kandydata na kurs sędziego PZBad, 
- wniesie stosowną opłatę – 220 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 
 
Miejsce: Hala sportowa BOSiR, ul. Szarych Szeregów 15, 43-150 Bieruń. 
 
Ogólny plan szkolenia: 
 
6.05.2016r. (piątek) 
14.00   Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne. 
14.30    Wykład: Podstawy prawne sędziowania sportowego. Przepisy i regulaminy     

Kolegium Sędziów PZBad. 
15.30   Wykład: Międzynarodowe przepisy gry w badmintona. 
17.30   Wykład: Praca sędziego serwisowego i liniowego. 
18.30   Przerwa. 
19.15   Wykład: Praca sędziego prowadzącego  
22.00   Koniec zajęć pierwszego dnia. 

7.05.2016r. (sobota) 

9.00   Obserwowane sędziowanie praktyczne jako prowadzący, serwisowy i liniowy. 
13.00   Omówienie sędziowania praktycznego. 
14.00    Przerwa 
15.00    Wykład: Postanowienia ogólne Regulaminu Sportowego PZBad. 
18.00   Przerwa. 
19.00   Wykład: Organizacja turniejów. Praca sędziego głównego. 
21.15   Egzamin pisemny. 
22.00   Koniec zajęć drugiego dnia. 

8.05.2016r. (niedziela) 
9.00   Seminarium: Pytania, dyskusja. 
10.00   Egzamin ustny. 
13.00   Zakończenie kursu. 
 
Część praktyczna planowana jest podczas Grand Prix Polski, które odbędzie się 

w dniach 6-8 maja 2016. Turniej odbędzie się w kategoriach juniora młodszego i młodzika 
młodszego. 
 



KURS DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIEGO 
BADMINTONA 

 

 
Uwagi organizacyjne: 

- Opłata za Kurs będzie zbierana na pierwszych zajęciach. 
- Ankietę kandydata należy wypełnić i przesłać do dnia 5.05.2016.  
- Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na pierwszych zajęciach (warto mieć 
przenośny komputer, pendrive). 
- Szczegółowy program Kursu zostanie przesłany zakwalifikowanym kandydatom do dnia 
5.05.2016. 
- Liczba miejsc na kurs jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń (18 miejsc). 
- Osoby uczestniczące w kursie muszą zapewnić na własny koszt dojazd, nocleg 
i wyżywienie. 
- Prowadzącym jest Pan Leszek Rorat. 
- Osobą do kontaktu w sprawach związanych z kursem jest Wojciech Palikij,  
tel. 793660393, e-mail: uksuniabierun@gmail.com  

Koszt kursu: 220 złotych. 
 
 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zdobycia uprawnień 
sędziego badmintona. 


