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REGULAMIN SĘDZIÓW

I. Wstęp.
1. Sędzią badmintona w Polsce może być:
a. stażysta liniowy,
b. osoba zarejestrowana w PZBad jako sędzia sportowy badmintona,
c. zagraniczny sędzia przybyły do pełnienia funkcji w Polsce zgodnie z wymaganą
procedurą (zaproszenie przez PZBad, powołanie przez BEC, BWF itp.).
2. Polscy sędziowie mogą zdobywać uprawnienia sędziowskie nadawane przez BEC i BWF.

II. Funkcje sędziowskie.
1. Sędzia główny.
2. Zastępca sędziego głównego.
3. Sędzia prowadzący
a. klasy międzynarodowej
b. klasy krajowej
4. Sędzia serwisowy.
5. Sędzia liniowy.
6. Sędzia zwykły

Ad 1. Sędzia główny jednoosobowo odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie turnieju
według ogłoszonego programu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami.
Ad 2. Zastępca sędziego głównego jest osobą pomocną sędziemu głównemu na turnieju, o jego
kompetencjach decyduje sędzia główny informując o tym sędziów, zawodników, trenerów
i organizatorów. W przypadku niedyspozycji sędziego głównego i braku zastępcy sędziego
głównego funkcję tę przejmuje wyznaczona osoba z uprawnieniami minimum sędziego
zwykłego.
Ad 3. Sędzia prowadzący jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg meczu na boisku
i obowiązują go przepisy gry w badmintona. Podlega sędziemu głównemu i jego zastępcy.
Ad 4. Sędzia serwisowy razem z sędzią prowadzącym tworzą zespół odpowiedzialny za przebieg
meczu na boisku zgodnie z przepisami gry oraz sprawują opiekę nad lotkami używanymi w
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trakcie meczu. Podlega sędziemu głównemu i jego zastępcy, a w trakcie meczu również
sędziemu prowadzącemu.
Ad 5. Sędzia liniowy razem z sędzią prowadzącym i serwisowym tworzy zespół odpowiedzialny
za przebieg meczu na boisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podlega sędziemu
głównemu, a w trakcie meczu sędziemu prowadzącemu. Jak również, o ile jest wyznaczona
osoba odpowiedzialna za sędziów liniowych, także tej osobie.
Ad. 6. Sędzia zwykły może sprawować funkcję zastępcy sędziego głównego (w przypadku stażu
na sędziego głównego pod okiem asesora), prowadzącego, serwisowego oraz liniowego na
turniejach rangi 4-6 (krajowych i regionalnych). Sędzia zwykły może sprawować funkcję
sędziego głównego na turniejach rangi 5-6 (krajowych i regionalnych).

III. Szkolenie.
A. Doraźne szkolenie liniowych.

Przed danym turniejem może odbyć się doraźne szkolenie sędziów liniowych dla osób po
ukończeniu 16 roku życia. Po takim szkoleniu przeprowadzonym przez uprawnioną osobę
i prawidłowym pełnieniu funkcji sędziego liniowego na turnieju dana osoba otrzymuje
zaświadczenie o odbyciu szkolenia stażysty liniowego.
B. Kursy podstawowe dla sędziów zwykłych
I.

Kursy podstawowe organizują Wojewódzkie Związki Badmintona, albo inni członkowie PZBad za
zgodą Kolegium Sędziów PZBad.

II.

Wykładowcę - egzaminatora (spośród ogłoszonej listy uprawnionych) zatwierdza Kolegium Sędziów
PZBad.

III.

Organizator kursu zapewnia prowadzącemu - egzaminatorowi zakwaterowanie, wyżywienie,
wynagrodzenie + zwrot kosztów przejazdu zgodnie z obowiązującą tabelą na stronie internetowej
PZBad.

IV.

Ramowe programy kursów sędziowskich są dostępne na stronie internetowej PZBad

V.

W terminie 7 dni od zakończenia kursu prowadzący kurs przesyła do Kolegium Sędziów listę osób,
które ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym.
C. Kursy podstawowe dla sędziów głównych

I.

Wymogiem głównym dla kandydatów na sędziów głównych jest ukończenie z wynikiem
pozytywnym podstawowe dla sędziów zwykłych.

II.

Kursy podstawowe organizują Wojewódzkie Związki Badmintona, albo inni członkowie PZBad za
zgodą Kolegium Sędziów PZBad.

III.

Wykładowcę - egzaminatora (spośród ogłoszonej listy uprawnionych) zatwierdza Kolegium Sędziów
PZBad.
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IV.

Organizator kursu zapewnia prowadzącemu - egzaminatorowi zakwaterowanie, wyżywienie,
wynagrodzenie + zwrot kosztów przejazdu zgodnie z obowiązującą tabelą na stronie internetowej
PZBad.

V.

Ramowe programy kursów sędziowskich są dostępne na stronie internetowej PZBad.

VI.

W terminie 7 dni od zakończenia kursu prowadzący kurs przesyła do Kolegium Sędziów listę osób,
które ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym.
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D. Kursy specjalistyczne (doszkoleniowe).
I.

Kursy specjalistyczne (odpowiednio dla sędziów liniowych, prowadzących lub głównych)
organizowane są przez PZBad w miarę potrzeb i możliwości.

II.

Celem kursu specjalistycznego jest szkolenie i egzamin dla kandydatów na sędziów o rejestracji
państwowej.

III.

Kolegium Sędziów PZBad publikuje ogłoszenie o kursie specjalistycznym na 6 tygodni wcześniej z
podaniem terminu zgłoszeń kandydatów.

IV.

Kolegium Sędziów PZBad kwalifikując do uczestnictwa w kursie specjalistycznym bierze pod uwagę:
a. dla kursu sędziów liniowych: praktyka na co najmniej 3 turniejach jako sędzia liniowy,
b. dla kursu sędziów prowadzących klasy krajowej i klasy międzynarodowej:
i. praktyka na co najmniej 5 turniejach jako sędzia prowadzący / serwisowy,
klasyfikowanych przez PZBad w kat. 1-4
ii. znajomość nomenklatury sędziowskiej w języku angielskim dla kandydatów na
sędziów prowadzących klasy międzynarodowej
c. dla kursu sędziów głównych
i. praktyka na co najmniej 5 turniejach jako sędzia główny (turnieje rangi 5-6
sklasyfikowane na liście PZBad oraz zweryfikowane pozytywnie przez PZBad –
Kolegium Sędziów) oraz na co najmniej 3 turniejach kategorii 3-4 jako zastępca
(turnieje rangi 5-6 sklasyfikowane na liście PZBad oraz zweryfikowane
pozytywnie przez PZBad – Kolegium Sędziów)
ii. znajomość obsługi informatycznej w tym narzędzia Tournament Planner i
League Planner
iii. ramowy program kursu na sędziego głównego jest opublikowany na stronie
PZBad
iv. praktyka jako sędzia prowadzący na turniejach rangi 3 (minimum 20 meczów).

V.

Kolegium Sędziów PZBad ustala szczegóły (w tym prowadzących – egzaminatorów) kursów
specjalistycznych.

VI.

Organizator kursu zapewnia prowadzącemu - egzaminatorowi zakwaterowanie, wyżywienie,
wynagrodzenie + zwrot kosztów przejazdu zgodnie z obowiązującą tabelą na stronie internetowej
PZBad.
E. Obserwatorzy (Asesorzy).

I.

Na turniejach na których są sędziowie prowadzący wprowadza się następujący system oceniania
umożliwiający sędziom tzw. “ścieżkę awansu”:
a.

Sędziowie główni mogą przesyłać do Kolegium Sędziów PZBad indywidualną ocenę
pracy sędziów prowadzących mecze na ich turniejach ze wskazaniem na sędziów, którzy
w ich ocenie w szczególny sposób wykazali się bardzo dobrą znajomością nomenklatury
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sędziowskiej, umiejętnością prowadzenia meczów, prawidłowego wypełniania
protokołów, itp.
b. Prowadzący kursy podstawowe i specjalistyczne również mogą wskazywać sędziów
z ponadprzeciętnymi zdolnościami do Kolegium Sędziów PZBad, celem umożliwienia
tzw. “ścieżki rozwoju i kariery” sędziego.
c. Kolegium Sędziów PZBad może wyznaczać na turniejach tzw. obserwatorów
(asesorów), których zadaniem będzie m.in. obserwacja sędziów prowadzących podczas
turnieju. Obserwatorzy (asesorzy) będą relacjonować pisemnie (dozwolone jest
stosowanie środków przekazu cyfrowego) do Kolegium Sędziów PZBad czy
zaobserwowano szczególne umiejętności u sędziów prowadzących (znajomość
nomenklatury sędziowskiej, umiejętność prowadzenia meczów, prawidłowe
wypełnianie protokołów, itp.).
d. Kolegium Sędziów będzie monitorowało przez całą swoją kadencję statystyki meczów
przez sędziów prowadzących. Niniejsze statystyki będą również brane pod uwagę
podczas typowania kandydatów do tzw. “ścieżki rozwoju i kariery” sędziego.
II.

Ścieżka rozwoju i kariery sędziego - możliwość uzyskania promocji na inne niż posiadane
uprawnienia sędziowskie dzięki systemowi oceniania.
F. Uprawnienia specjalne Kolegium Sędziów.

I.

Kolegium Sędziów PZBad może danemu kandydatowi do podwyższenia kwalifikacji przedstawić
ścieżkę awansu, tj. listę warunków, które musi spełnić, w tym pracę pod nadzorem opiekuna

II.

Kolegium Sędziów PZBad na wniosek opiekuna (asesora) może zakwalifikować kandydata do
egzaminu.

IV. Przepisy ogólne.
A. Uprawnienia Kolegium Sędziów.
I.

Organem właściwym do rozpoznawania spraw rejestracji sędziów jest Kolegium Sędziów PZBad.

II.

Ewidencję sędziów prowadzi Kolegium Sędziów w porozumieniu z biurem PZBad

III.

Lista uprawnionych sędziów zamieszczona jest na witrynie internetowej PZBad.

IV.

Kolegium sędziów powołuje sędziego głównego na turnieje rangi 2,3,4 w porozumieniu z
organizatorem oraz ekstraligę spośród uprawnionych sędziów głównych.

V.

Kolegium sędziów powołuje sędziów prowadzących na turnieje rangi 1,2,3,4 w porozumieniu z
organizatorem
B. Rodzaje rejestracji.

I.

Rozróżnia się rodzaje rejestracji sędziowskich:
a. zwykły,
b. państwowy:
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i. liniowy,
ii. prowadzący klasy międzynarodowej,
iii. prowadzący klasy krajowej,
iv. główny.
C. Tryb rejestracji.
I.

Rejestracji podlegają osoby po ukończeniu 16 roku życia bez ograniczeń praw publicznych.

II.

Sędzia, który ukończył pozytywnie kurs zobowiązany jest do uiszczenia opłaty licencyjnej na konto
PZBad.
D. Opłaty.

I.

Za wpis na listę uprawnionych sędziów uiszcza się opłatę zgodnie rodzajem rejestracji według tabeli
umieszczonej na stronie internetowej PZBad.

II.

Opłata dotyczy danego roku kalendarzowego.

III.

Opłaty dokonuje się na konto bankowe ogłoszone na witrynie internetowej PZBad.

IV.

Kolegium Sędziów w porozumieniu z Zarządem PZBad decyduje o przeznaczeniu zgromadzonych
środków z opłat, do realizacji bieżących celów.
E. Usunięcie z listy.
Usunięcie z listy uprawnionych sędziów następuje automatycznie po upływie okresu opłaty lub w
trybie określonym w przepisach dyscyplinarnych PZBad oraz w przypadku niewypełnienia limitów
w okresie 24 miesięcy kalendarzowych:

I.

a. Sędziowie prowadzący/serwisowy: 100 meczów na turniejach PZBad
b. W przypadku braku limitu - obligatoryjny udział w turnieju z assessmentem bez ryczałtu i
po pozytywnym zaopiniowaniu możliwy powrót do Ewidencji Sędziów.
c.
II.

Sędziowie główni min 4 - turnieje PZBad główny/zastępca.

W przypadku braku limitu - obligatoryjny udział w turnieju z assessmentem jako zastępca bez
ryczałtu i po pozytywnym zaopiniowaniu możliwy powrót do Ewidencji Sędziów.

V. Prawa i obowiązki sędziów.
I.

Ogólne uprawnienia sędziów:
a. Państwowy sędzia główny ma prawo pełnić funkcję sędziego głównego, zastępcy
sędziego głównego w turniejach z wymaganym powołaniem przez PZBad oraz wszelkie
funkcje sędziowskie w pozostałych turniejach.
i.

W turniejach rangi 4, sędzia główny decyduje o wyborze zastępcy sędziego
głównego w porozumieniu z organizatorem. Zastępca sędziego głównego
musi posiadać uprawnienia minimum sędziego zwykłego.
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ii.

II.

Sędzia główny decyduje i informuje na odprawie technicznej kto w razie jego
nieobecności lub niedyspozycji będzie pełnił funkcję jego zastępcy.

b.

Państwowy sędzia prowadzący ma prawo pełnić funkcję sędziego prowadzącego i
sędziego serwisowego w turniejach z wymaganym powołaniem przez PZBad (przy czym
sędzia krajowy w turniejach bez wymaganej nomenklatury angielskiej) oraz wszelkie
funkcje sędziowskie w pozostałych turniejach.

c.

Państwowy sędzia liniowy ma prawo pełnić funkcję sędziego liniowego w turniejach z
wymaganym powołaniem przez PZBad

d.

Sędzia zwykły ma prawo pełnić wszelkie funkcje sędziowskie w turniejach rangi 5,6.

e.

Stażysta liniowy ma prawo pełnić funkcję sędziego liniowego na turnieju przed którym
został doraźnie przeszkolony.

Zarejestrowani sędziowie zobowiązani są do:
a.

Systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji przez przyjmowanie i stosowanie
regulaminów wydawanych przez PZBad, w szczególności przez uczestnictwo w kursach
specjalistycznych

b.

Uaktualniania danych osobowych w ewidencji sędziów PZBad.

c.

Po uzgodnionym powołaniu w przypadku niemożności wzięcia udziału w turnieju bez
względu na przyczyny - uzgodnienia bezpośredniego zastępstwa innego sędziego o
odpowiedniej rejestracji powiadamiając o tym niezwłocznie organ powołujący

d.

Posiadania wymaganego stroju sędziowskiego: koszulka polo (czerwony dla sędziów
głównych, ich zastępców, czarny dla pozostałych), czarne spodnie/spódnica, emblemat
sędziowski. Kolegium Sędziów PZBad dla sędziów powoływanych przez PZBad może
ustalić inny ubiór sędziowski powiadamiając o tym zainteresowanych sędziów w
powołaniu.

e.

W czasie pełnienia funkcji sędziowskich na turniejach noszenia (na lewej piersi)
obowiązujących emblematów.

f.

Posiadania książeczki sędziowskiej. Sędziowie po uzyskaniu uprawnień otrzymują
stosowny wpis w książeczce sędziowskiej. Sędziowie pełniący funkcje w turnieju
przedstawiają książeczki sędziemu głównemu w celu potwierdzenia pełnionych funkcji.

g.

Sędziowie pełniący funkcję na turniejach międzynarodowych spoza powołania Kolegium
Sędziów zobowiązani są do poinformowania Kolegium Sędziów o takowym fakcie.

h.

Polski sędzia prowadzący, klasy BEA i BEC, żeby otrzymać nominację na turnieje
organizowane przez inne federacje poza granicami Polski, zobowiązany jest pełnić
funkcję sędziego prowadzącego/serwisowego minimum w jednym międzynarodowym
turnieju w roku kalendarzowym, organizowanym przez PZBad według kalendarza BWF.

VI. Ocena sędziów.
I.

Na turniejach międzynarodowych i krajowych może byd prowadzona ocena pracy sędziów
(przez obserwatorów delegowanych przez Kolegium Sędziów PZBad), biorąc pod uwagę m.in.
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praktyczne kwalifikacje sędziego: sposób pracy na korcie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu,
poprawność komend i gestów, zdolność reakcji na błędy zawodnika i współpracę z sędziami na
boisku, poprawna prezencja, elokwencja, maniery.
II.

Kandydatowi do podniesienia kwalifikacji na sędziego o rejestracji państwowej Kolegium
Sędziów PZBad może przydzielić opiekuna konsultującego i oceniającego pracę kandydata na
turniejach przed kursem specjalistycznym.

III.

Sprawy międzynarodowe.

II.

Przewodniczący Kolegium Sędziów w porozumieniu i wcześniejszym uzgodnieniu z Członkami
Kolegium przedkłada Zarządowi PZBad wnioski dotyczące międzynarodowych spraw
sędziowskich.

VIII. Postanowienia końcowe.
I.

Regulamin Sędziów zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZBad …. z dnia….. wchodzi w życie z dniem
28 sierpnia 2020

II.

Traci moc Regulamin Sędziów z dnia 11 lipca 2014
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