
Regulamin   Sędziowski   Polskiego   Związku   Snookera   i   Bilarda   
Angielskiego   

  
  

Część   1.    Stopnie   i   uprawnienia   sędziowskie   
   

1.1.   Wprowadza   się   następujące   stopnie   uprawnień   sędziowskich:   
a)   sędzia   klubowy;   
b)   sędzia   okręgowy;   
c)   sędzia   krajowy;   
d)   sędzia   główny;   
e)   sędzia   międzynarodowy.   
  

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   w   turniejach.   

   
2.3.   Licencja   sędziowska   PZSiBA   uprawnia   sędziego   klubowego   do:   
a)   sędziowania   w   turniejach   PZSiBA;   
b)   sprawowania   funkcji   sędziego   głównego,     
za   zgodą   Komisji   Regulaminowo-Sędziowskiej   /KR-S/.   
  

2.4.   Uprawnienia   sędziego   klubowego   tracą   ważność   w   przypadku:   
a)  braku  aktywności  sędziowskiej  w  ciągu  24  miesięcy  od  dnia  uzyskania  uprawnień  sędziego               
klubowego;   
b)  braku  licencji  sędziowskiej  PZSiBA  przez  okres  24  miesięcy  od  dnia  uzyskania  uprawnień               
sędziego   klubowego,   
do   czasu   ponownego   zaliczenia   egzaminu   na   stopień   sędziego   klubowego.   

  
2.5.  Uprawnienia  sędziego  klubowego  zostają  zawieszone  w  przypadku  braku  aktywności            
sędziowskiej  w  ciągu  24  miesięcy  od  ostatniego  turnieju,  w  którym  dany  sędzia  uczestniczył,  do                
czasu   konsultacji   z   KR-S.   

   
3.1.   Uprawnienia   sędziego   okręgowego   uzyskuje   każdy   sędzia   klubowy,   który:   
a)   posiada   licencję   sędziowską   PZSiBA;   



b)  odbędzie  staż  w  stopniu  sędziego  klubowego  –  udział  w  minimum  dwóch  turniejach  PZSiBA  w                 
okresie   12   miesięcy;   
c)   uzyska   pozytywną   opinię   KR-S;     
d)   zaliczy   pozytywnie   egzamin   na   stopień   sędziego   okręgowego.   

   
3.2.   Licencja   sędziowska   PZSiBA   uprawnia   sędziego   okręgowego   do:   
a)   sędziowania   we   wszystkich   turniejach   PZSiBA;     
b)   sprawowania   funkcji   sędziego   głównego.   

   
3.3.  W  przypadku  braku  aktywności  sędziowskiej  w  ciągu  24  miesięcy  od  dnia  uzyskania               
uprawnień  sędziego  okręgowego,  przed  ponownym  rozpoczęciem  pracy  sędziowie  zobowiązani  są            
do   konsultacji   z   KR-S,   w   przeciwnym   razie   uprawnienia   sędziowskie   zostają   zawieszone.   

   
4.1.   Uprawnienia   sędziego   krajowego   uzyskuje   każdy   sędzia   okręgowy,   który:   
a)   posiada   licencję   sędziowską   PZSiBA;   
b)  odbędzie  staż  w  stopniu  sędziego  okręgowego  –  udział  w  minimum  pięciu  turniejach  w  okresie                 
24  miesięcy  od  dnia  uzyskania  uprawnień  sędziego  okręgowego,  w  tym  minimum  jeden  raz  w                
stopniu   sędziego   głównego;   
c)   uzyska   pozytywną   opinię   KR-S;     
d)   zaliczy   pozytywnie   egzamin   na   stopień   sędziego   krajowego.   

   
4.2.    Licencja   sędziowska   PZSiBA   uprawnia   sędziego   krajowego   do:   
a)   sędziowania   we   wszystkich   turniejach   PZSiBA;   
b)   sprawowania   funkcji   sędziego   głównego;   
c)  przystąpienia  do  egzaminu  na  stopień  sędziego  międzynarodowego  European  Billiards  and             
Snooker   Association   /EBSA/.   

   
5.1.    Do   egzaminu   sędziowskiego   EBSA   może   przystąpić   każdy   sędzia   krajowy,   który:   
a)   posiada   licencję   sędziowską   PZSiBA;   
b)   uzyska   pozytywną   opinię   KR-S.   

  
5.2.  W  zależności  od  stopnia  aktywności  i  predyspozycji  sędziego,  KR-S  może  skrócić  staż               
wymagany   do   przystąpienia   do   egzaminu   EBSA.   

   
5.2.  Egzamin  na  stopień  sędziego  międzynarodowego  przeprowadzają  sędziowie  upoważnieni           
przez   EBSA   na   zasadach   określonych   w   regulaminach   tego   związku.   

   
5.3.  Sędzia  ubiegający  się  o  przyznanie  lub  przedłużenie  licencji  sędziowskiej  EBSA  zobowiązany              
jest   do:   
a)   posiadania   licencji   sędziowskiej   PZSiBA;   oraz     
b)   udziału   w   minimum   jednym   turnieju   PZSiBA   w   sezonie,   lub   
c)   wykazania   innej   aktywności   na   rzecz   PZSiBA   w   zakresie   wskazanym   przez   KR-S.   



5.4.  Licencja  sędziowska  EBSA  uprawnia  do  udziału  we  wszystkich  turniejach  PZSiBA  oraz  do               
reprezentowania  Polski  na  turniejach  międzynarodowych  zgodne  z  wymogami  regulaminów           
szczegółowych   poszczególnych   zawodów.   
  

5.5.  Przy  ocenie  sędziego  dotyczącej  zgody  na  udział  w  turniejach  międzynarodowych  pod  uwagę               
brana   jest   przede   wszystkim   aktywność   na   rzecz   PZSiBA.   

   
6.1.   Funkcję   sędziego   głównego   turnieju   może   pełnić   sędzia   posiadający   minimum:   
a)  dla  turniejów:  PORS,  PORSK,  PPORS,  PORS  Junior  oraz  1LS  –  uprawnienia  sędziego               
klubowego   oraz   zgodę   KR-S;     
b)   dla   turniejów   PLS   TOP16   –   uprawnienia   sędziego   okręgowego;   
c)   dla   Mistrzostw   Polski   –   uprawnienia   sędziego   krajowego;   
d)   dla   turniejów   międzynarodowych   –   uprawnienia   sędziego   międzynarodowego.   

   
6.2.  Zgodę  na  sprawowanie  funkcji  sędziego  głównego  sędziowie  uzyskują  po  zaliczeniu             
seminarium   sędziowskiego.     

   
6.3.  Seminarium  sędziowskie  przygotowujące  do  pełnienia  funkcji  sędziego  głównego  może            
przeprowadzić:   
a)   sędzia   uprawniony   przez   KR-S;   
b)   KR-S.   

   
7.1.  Szkolenie  i  egzamin  na  sędziego  klubowego,  okręgowego  i  krajowego  może  przeprowadzić              
sędzia,   który:   
a)   posiada   uprawnienia   sędziego   krajowego   lub   międzynarodowego;   
b)   uzyska   zgodę   KR-S   na   przeprowadzanie   szkoleń   i   egzaminów   sędziowskich.   
  

Część   2.   Opłaty   
   

8.1.  Sędziowie  uprawnieni  i  przystępujący  do  sędziowania  w  turniejach  PZSiBA  zobowiązani  są              
posiadania   licencji   sędziowskiej   PZSiBA.   

  
8.2.    Koszt   uzyskania   licencji   sędziowskiej   PZSiBA   wynosi    100   zł.   
  

8.3.    Licencja   sędziowska   PZSiBA   jest   ważna   przez   okres   24   miesięcy   od   dnia   przyznania.   
   

8.4.  Brak  licencji  przez  okres  24  miesięcy  powoduje  usunięcie  z  listy  sędziów  licencjonowanych               
PZSiBA   oraz   zawieszenie   uprawnień   sędziowskich.   
  

8.5.  Sędzia  występuje  o  licencję  sędziowską  PZSiBA  na  podstawie  wypełnionego  wniosku             
licencyjnego   dostępnego   na   stronie   internetowej   PZSiBA   / www.snooker.pl/ .   
  

http://www.snooker.pl/


8.6.  Opłatę  za  licencję  należy  uiścić  przelewem  na  rachunek  bankowy  PZSiBA.  Numer  rachunku               
dostępny   jest   na   stronie   / www. snooker .pl/ .     
  

8.7.  Wypełniony  wniosek  licencyjny  wraz  z  potwierdzeniem  dokonania  opłaty  licencyjnej  należy             
przesłać   na   adres   e-mail:   licencje@snooker.pl   w   celu   nadania   numeru   licencji.     

   
9.1.   Egzamin   sędziowski   PZSiBA   jest   odpłatny.   Koszt   egzaminu   wynosi   50   zł.   
  

9.2.   Koszt   szkolenia   sędziowskiego   ustala   PZSiBA.   
  

Część   3.   Wynagrodzenia   
   

10.1.   Dzienne   wynagrodzenie   sędziego   wynosi   100   zł   brutto.   
W  przypadku  turniejów  PLS  TOP16  oraz  Mistrzostw  Polski,  Organizator  zapewnia  nocleg  oraz              
zwrot  kosztów  podróży  w  kwocie  do  wysokości  ceny  biletu  2  klasy  transportu  publicznego  na  danej                 
trasie.   

  
10.2.  Wynagrodzenie  sędziego  za  sędziowanie  nie  więcej  niż  jednego  meczu  w  dniu  turniejowym               
wynosi   50   zł   brutto.   

  
10.3.   Dzienne   wynagrodzenie   sędziego   głównego   wynosi   200   zł   brutto.   
Organizator  zapewnia  nocleg  oraz  zwrot  kosztów  dojazdu  w  kwocie  do  wysokości  ceny  biletu  2                
klasy   transportu   publicznego   na   danej   trasie.   

  
10.4.   Dieta   sędziowska   jest   rozliczana   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami   i   stawkami.   

  
10.5.  Wszystkie  wynagrodzenia,  diety  oraz  zwroty  poniesionych  kosztów  wypłacane  są  sędziom            
przelewem  na  wskazany  przez  nich  numer  rachunku  bankowego  na  podstawie  wypełnionego             
formularza   delegacji   sędziowskiej.   
  

Część   4.   Postanowienia   końcowe   
   

11.1.   Regulamin   wchodzi   w   życie   z   dniem   14   maja   2021   r.    
  

11.2.  Wraz  z  wejściem  niniejszych  przepisów  traci  ważność  Regulamin  Sędziowski  PZSiBA  z  dnia               
1   lutego   2018   r.   

  
11.3.   Prawo  do  interpretacji  niniejszego  regulaminu  przysługuje  Zarządowi  PZSiBA  oraz  Komisji             
Regulaminowo-Sędziowskiej   PZSiBA.   

http://www.snooker.pl/
http://www.snooker.pl/

