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REGULAMIN SĘDZIOWSKI
Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego
Część 1. Stopnie i uprawnienia sędziowskie
1.1. Wprowadza się następujące stopnie krajowych uprawnień sędziowskich:
a) sędzia klubowy;
b) sędzia okręgowy;
c) sędzia krajowy.
2.1. Uprawnienia sędziego klubowego uzyskuje każdy, kto:
a) odbędzie podstawowe szkolenie sędziowskie zorganizowane przez Polski Związek Snookera i
Bilarda Angielskiego;
b) zaliczy pozytywnie egzamin na stopień sędziego klubowego.
2.2. Kandydaci na sędziów snookera lub bilarda angielskiego, którzy w dniu egzaminu nie
ukończyli 18 lat, zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę opiekunów prawnych na przystąpienie
do ww. egzaminu i późniejsze sędziowanie zawodów.
2.3. Licencja sędziego klubowego uprawnia do:
a) sędziowania wszystkich turniejów w Polsce;
b) sprawowania funkcji sędziego głównego za zgodą Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej
PZSiBA.
2.4. W przypadku braku aktywności sędziowskiej przez okres 24 miesięcy uprawnienia sędziego
klubowego tracą ważność.
3.1. Uprawnienia sędziego okręgowego uzyskuje każdy, kto:
a) odbędzie staż sędziowski w ciągu 12 miesięcy od dnia uzyskania uprawnień sędziego
klubowego;
b) uzyska pozytywną ocenę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej PZSiBA;
c) zaliczy pozytywnie egzamin na stopień sędziego okręgowego.
3.2. Licencja sędziego okręgowego uprawnia do:
a) sędziowania wszystkich turniejów w Polsce;
b) sprawowania funkcji sędziego głównego za zgodą Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej
PZSiBA.
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3.3. W przypadku braku aktywności sędziowskiej przez okres 24 miesięcy, przed ponownym
rozpoczęciem pracy sędziowie okręgowi zobowiązani są do zaliczenia seminarium sędziowskiego,
w przeciwnym razie uprawnienia sędziowskie zostają zawieszone.
4.1. Uprawnienia sędziego krajowego uzyskuje każdy, kto:
a) odbędzie staż sędziowski w ciągu 12 miesięcy od dnia uzyskania uprawnień sędziego
okręgowego;
b) uzyska pozytywną ocenę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej PZSiBA;
c) zaliczy pozytywnie egzamin na stopień sędziego krajowego.
4.2. Licencja sędziego krajowego uprawnia do:
a) sędziowania wszystkich turniejów w Polsce:
b) sprawowania funkcji sędziego głównego.
4.3. W przypadku braku aktywności sędziowskiej przez okres 24 miesięcy przed ponownym
rozpoczęciem pracy sędziowie krajowi zobowiązani są do zaliczenia seminarium sędziowskiego, w
przeciwnym razie uprawnienia sędziowskie zostają zawieszone.
5.1. Uprawnienia do zdawania egzaminu na stopień sędziego międzynarodowego może uzyskać
każdy, kto:
a) posiada stopień sędziego krajowego;
b) odbędzie staż w stopniu sędziego krajowego;
c) uzyska zgodę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej PZSiBA.
5.2. Egzamin na stopień sędziego międzynarodowego przeprowadzają sędziowie upoważnieni przez
właściwy europejski związek bilarda i snookera na zasadach podanych w regulaminach tego
związku.
5.3. Licencja sędziego międzynarodowego uprawnia do:
a) sędziowania wszystkich turniejów w Polsce;
b) sprawowania funkcji sędziego głównego;
c) reprezentowania PZSiBA na zawodach międzynarodowych zgodnie z wymogami regulaminów
poszczególnych zawodów.
5.4. Przy ocenie sędziego dotyczącej powołania na zawody międzynarodowe pod uwagę brane jest
przede wszystkim zaangażowanie w pracę sędziowską w kraju.
5.5. Sędzia międzynarodowy wnioskujący o wpis do rejestru sędziów Europejskiej Federacji
Snookera (EBSA) zobowiązany jest do udziału w minimum jednym turnieju krajowym w sezonie
(sędziowanie według dyspozycji sędziego głównego).
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6.1. Seminarium sędziowskie przygotowujące do pełnienia funkcji sędziego głównego może
przeprowadzić sędzia, który:
a) posiada minimum uprawnienia sędziego krajowego;
b) uzyska zgodę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej PZSiBA na przeprowadzanie szkoleń i
egzaminów sędziowskich.
7.1. Szkolenie i egzamin na sędziego klubowego, okręgowego i krajowego może przeprowadzać
sędzia, który:
a) posiada uprawnienia sędziego 2. klasy międzynarodowej lub wyższe;
b) uzyska zgodę Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej PZSiBA na przeprowadzanie szkoleń i
egzaminów sędziowskich.

Część 2. Opłaty i wynagrodzenia
8.1. Wszyscy sędziowie zrzeszeni w PZSiBA zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej
do PZSiBA w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) rocznie.
8.2. Nieopłacenie składki członkowskiej przez okres 24 miesięcy powoduje usunięcie z oficjalnej
listy sędziów PZSiBA oraz zawieszenie uprawnień sędziowskich.
9.1. Egzamin na sędziego PZSiBA jest odpłatny. Koszt egzaminu wynosi 50 zł (pięćdziesiąt
złotych).
9.2. Koszt szkolenia i seminarium sędziowskiego ustala PZSiBA.
10.1. Dzienne wynagrodzenie sędziego wynosi 100 zł (sto złotych). W przypadku turniejów
TOP16, 1LS oraz Otwartych Mistrzostw Polski Organizator zapewnia nocleg oraz zwrot kosztów
podróży w kwocie do wysokości ceny biletu 2. klasy transportu publicznego na danej trasie.
10.2. Dzienne wynagrodzenie sędziego głównego wynosi 200 zł (dwieście złotych). Organizator
zapewnia nocleg oraz zwrot kosztów podróży w kwocie do wysokości ceny biletu 2. klasy
transportu publicznego na danej trasie.

Część 3. Postanowienia końcowe
11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2019 r.
11.2. Wraz z wejściem niniejszych przepisów ważność tracą wcześniejsze regulaminy uzyskiwania
uprawnień sędziowskich oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów sędziowskich PZSiBA.

https://docs.google.com/document/d/1gUcQTWiephMpsvf4sVX0Z8ggJGcT8enW3ay7fy1hdD8/edit

3/3

