
Poznań, 14.02.2021r. 

Szanowni Państwo, 

Okręgowe Związki Judo są zobligowane do przeprowadzenia kursów 

weryfikacyjnych dla sędziów, zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Polski 

Związek Judo: 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki_strefa_sedziowska/2021/kurs_sedzio

wski_okregi_2021.pdf 

W porozumieniu z  Prezesem Okręgowego Związku Judo w  dniu 11.02.2021r. 

kurs weryfikacyjno– szkoleniowy za pomocą aplikacji Microsoft Teams 

przeprowadziła Izabela Kusza– sędzia Związkowy szkolenia centralnego PZ Judo.    

Z uwagi na fakt, iż w tym roku Mistrzostwa Wielkopolski odbywały się wcześniej niż 

kurs sędziów szkolenia centralnego, po którym zawsze są szkolenia w regionach, 

zweryfikowano sędziów, aby mogli z ważną licencją sędziować w.w. zawody. 

Wszyscy sędziowie, którzy mieli ważną licencje 2020 zostali o kursie poinformowani 

wcześniej. W kursie wzięło udział 22 sędziów.  Podczas Kursu poprzez głosowanie 

wybrany został przedstawiciel do Głównej Komisji Sędziowskiej Izabela Kusza.  

   

                  KURS SZKOLENIOWO WERYFIKACYJNY  

Kurs dla sędziów zweryfikowanych, nowo wstępujących, powracających,          

a także dla osób chcących uzyskać wyższy stopień sędziowski odbędzie się 

stacjonarnie dnia 28.02.2021 o godzinie 10:00  w sali judo WSPiA ul. Świerzawska 

(wjazd od Ul. Bułgarskiej 55). 

          PLAN KURSU 

10:00 -10:15 - Dokumentacja weryfikacyjna. 

10:15- 10:30 - Sprawy bieżące i organizacyjne. 

10:30- 11:00 - Przepisy kat. U 12. 

11:00- 12:00 - Przepisy walki. 

12:00- 13:00 - Akcje szkoleniowe z omówieniem. 

13:00-14:00 -  Egzamin, sprawdzenie i omówienie wyników. 

 

Warunkiem koniecznym do weryfikacji jest wysłanie na adres e-mail: 

izabelakusza90@gmail.com najpóźniej do 26.02.2021r. skan wypełnionych 
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 wniosek o przedłużenie licencji: 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2021/4._wniosek_o_lic

encje_sedziego_2021.pdf 

  potwierdzenie wpłaty za licencję sędziowską na rok 2021 (60zł): 

 http://web.pzjudo.pl/licencje-polskiego-zwiazku-judo-2021 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2021/5._oplaty_pz_judo

_w_2021_r.pdf 

Ważne linki: 

Aktualne przepisy walki 2018-2020 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki_strefa_sedziowska/2018/przepisy_walki

_judo_2018_-_2020_-

_ostateczna_wersja.pdf?fbclid=IwAR09qR96f4YdS0mki4JKnWDzfFOu9jD6oRekVyMP

ZO8H_iVrT9k1yaY5GkU 

Przepisy walki U12 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2019/pzj_przepisy_walki_u12_na_rok_2

019_0.pdf?fbclid=IwAR362i6UGxTAtb0i2F384vSMKGxiGsjcd-

8ajVN8HCQfooXaIdB1RKweACo 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2019/przepisy_walki_u18-

u12_na_rok_2020.pdf?fbclid=IwAR0aTX7742pUOzjs_LJuzD2hzCBiNOhTRNkWiNYp

h0QdZ80LryRpP0ql8xk 

Regulamin Sędziowski 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki_strefa_sedziowska/2017/regulamin_sedz

iowski_2017.pdf 

Regulamin GKS 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki_strefa_sedziowska/2017/regulamin_gks

_2017.pdf 

Regulamin Sportowy z zaznaczonymi korektami 

http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_200218_

korekta_200303_0.pdf?fbclid=IwAR2JEffhg7XVD08gyhjGpNybVa_mYclte_w3ZCpxeD

pG5OtkqMzU2lE_SCs 

 

Z poważaniem, Izabela Kusza 

Przewodniczący ds. Sędziowskich OZ Judo  
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