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Siedlce, dnia 18 sierpnia 2016 roku  
 

WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI  SIEDLCE  

 KOMUNIKAT nr  02/ 2016-2017 

 

 

EGZAMINY TEORETYCZNE I BIEGOWE WS SIEDLCE 
 

 

 W dniu 5 września 2016 r. (poniedziałek) odbędą się egzaminy 

sędziów i obserwatorów naszego Wydziału Sędziowskiego na 

stadionie MOSiR w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 2A. 

Egzaminy składać się będą z części teoretycznej (30 pytań) i 

egzaminu kondycyjnego – wg. nowych zasad: 

Czasy dla sędziów LO, A, B i asystentów: 

1. Test szybkości 6 x 40m – limit 6,2s 

2. Test wytrzymałości: Interwał 17’’/20’’ , Dystans 4 000 m 

 

Czasy dla sędzi i sędziów do dyspozycji (brak testu szybkościowego): 

1. Test wytrzymałości: Interwał 17’’/24’’ , Dystans 4 000 m 

 

Program egzaminów: 

1. 17.00 – przyjazd, 

2. 17.10 – egzamin teoretyczny sędziów i obserwatorów w Gimnazjum Miejskim   

Nr 2 (obok stadionu), 

3. 18.00 - 20:00 – egzamin biegowy sędziów  

4. 20.30 – ogłoszenie wyników egzaminów i obiad w Restauracji „MASKOTKA” 

(Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 140). 

 
 

Obecność na egzaminach obowiązkowa. Dla sędziów, którzy przedstawią pisemne 

usprawiedliwienia przed terminem egzaminów wyznacza się drugi termin na            

13 września 2016r. (wtorek), godz. 18.00. Miejsce egzaminów – stadion MOSiR 

w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2A. 
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 Przypominamy o zapisie Zasad Awansu i Spadku … 

(...) każdy sędzia przystępujący do egzaminu poprawkowego (dotyczy sędziów, którzy 
w pierwszym terminie uzyskali wynik negatywny, bądź ich nieobecność była 
nieusprawiedliwiona) wnosi przed przystąpieniem do egzaminu opłatę 
w wysokości 50,00 zł za egzamin poprawkowy. W/w opłatę należy uiścić u Referenta 
ds. finansów przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego. Dowód wpłaty należy 
okazać komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu. Opłaty dotyczą 
zarówno egzaminu teoretycznego jak i kondycyjnego. 
 
 

 Sędziowie o aspiracjach awansowych muszą zdawać egzamin 

 w pierwszym terminie. 

 

 Sędziowie zdający w II terminie nie będą uwzględniani w 

obsadzie przed zdaniem egzaminów. 

 

 Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego OZPN Siedlce powołał 

Komisję Egzaminacyjną w składzie: 
 

Przewodniczący – Adam KLESZCZ 

Wiceprzewodniczący – Krzysztof JAKUBIK 

Członkowie: Andrzej RYSZAWA, Kamil BARANOWSKI, Paweł JENDA, 

Rafał KAIM, Paweł KSIEŻOPOLSKI, Piotr WOLIŃSKI, Kamil WOLSKI, 

Karol WÓJCIK. 

 

                          Przewodniczący WS SIEDLCE  

 

                   /-/ Adam KLESZCZ 


