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REGULAMIN SĘDZIÓW
(aktualizacja 11 lipca 2014)

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

II. Funkcje sędziowskie.
Sędzia główny.
Zastępca sędziego głównego.
Sędzia prowadzący.
Sędzia serwisowy.
Sędzia liniowy.
Sędzia kontrolny.
Ad 1. Sędzia główny jednoosobowo odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie turnieju według
ogłoszonego programu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
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 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. O ile istnieje osoba odpowiedzialna za sędziów liniowych
także tej osobie.
Ad 6. Sędzia kontrolny podlega na turnieju sędziemu głównemu, który określa jego kompetencje.
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III. Szkolenie.
A. Doraźne szkolenie liniowych.

Przed danym turniejem może odbyd się doraźne szkolenie sędziów liniowych dla osób po
ukooczeniu 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.
1. Kursy podstawowe organizują Wojewódzkie Związki Badmintona, albo inni członkowie PZBad za

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

Sędziów PZBad.
3. Organizator kursu zapewnia wykładowcy - egzaminatorowi zakwaterowanie, wyżywienie,
wynagrodzenie i zwrot innych poniesionych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Ramowy program kursu podstawowego (25 godzin):
dzieo 1 (piątek):
14.00 Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne.
14.30 Wykład: Podstawy prawne sędziowania sportowego. Przepisy i regulaminy Kolegium Sędziów
PZBad.
15.30 Wykład: Międzynarodowe przepisy gry w badmintona.
17.30 Wykład: Praca sędziego serwisowego i liniowego (na podstawie Zaleceo).
18.30 Przerwa.
19.15 Wykład: Praca sędziego prowadzącego (szczegółowo na podstawie Zaleceo, w tym
wypełnianie protokołu).
22.00 Koniec zajęd pierwszego dnia.
dzieo 2 (sobota):
09.00 Obserwowane sędziowanie praktyczne jako prowadzący, serwisowy i liniowy.
11.00 Omówienie sędziowania praktycznego.
12.00 Wykład: Postanowienia ogólne Regulaminu Sportowego PZBad.
13.45 Przerwa.
15.00 Oceniane sędziowanie praktyczne jako prowadzący, serwisowy i liniowy.
18.00 Przerwa.
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19.00 Wykład: Organizacja turniejów. Praca sędziego głównego.
21.15 Egzamin pisemny.
22.00 Koniec zajęd drugiego dnia.
dzieo 3 (niedziela):
09.00 Seminarium: Pytania, dyskusja.
10.00 Egzamin ustny.
13.00 Zakooczenie kursu.
5. Celem kursu podstawowego jest zdobycie kwalifikacji (potwierdzone stosownym

zaświadczeniem) sędziego zwykłego.
6. W terminie 7 dni od zakooczenia kursu organizator przesyła do PZBad listę osób, które zdały

egzamin z danymi: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, środki łączności, adres
korespondencyjny .
C. Kursy specjalistyczne (doszkoleniowe).
1. Kursy specjalistyczne (odpowiednio dla sędziów liniowych, prowadzących lub głównych)
organizowane są przez PZBad w miarę potrzeb i możliwości, preferując organizację przy
turniejach mistrzowskich na podstawie stosownej umowy.
2. Celem kursu specjalistycznego jest szkolenie i egzamin dla kandydatów na sędziów o rejestracji
paostwowej.
3. Kolegium Sędziów PZBad publikuje ogłoszenie o kursie specjalistycznym na 6 tygodni wcześniej z
podaniem terminu zgłoszeo kandydatów.
4. 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:
- praktyka na co najmniej 10 turniejach jako sędzia prowadzący / serwisowy,
- znajomośd nomenklatury sędziowskiej w języku angielskim (uwzględniając pkt. V.1.2),
c/ dla kursu sędziów głównych:
- praktyka na co najmniej 10 turniejach jako sędzia główny,
- znajomośd obsługi informatycznej w tym narzędzia Tournament Planner.
5. Kolegium Sędziów PZBad ustala szczegóły (w tym prowadzących – egzaminatorów) kursów
specjalistycznych.
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D. Krajowa Kursokonferencja Sędziów.
1. Krajowa Kursokonferencja Sędziów organizowana jest w miarę możliwości finansowych i ma na

celu między innymi:
 szkolenie i egzamin dla kandydatów na sędziów o rejestracji paostwowej (jak w kursach

doszkoleniowych),
 informację o wprowadzonych zmianach w przepisach i regulaminach,
 ujednolicenie sposobu pracy sędziów na turniejach,
 ocenę pracy w minionym sezonie.
2. Kolegium Sędziów PZBad kwalifikując do uczestnictwa bierze pod uwagę kryteria jak dla kursów
specjalistycznych.
3. Kolegium Sędziów PZBad ustala szczegóły (w tym Komisję Egzaminacyjną) Krajowej
Kursokonferencji Sędziów.
4. O terminie i miejscu Krajowej Kursokonferencji Sędziów Kolegium Sędziów PZBad powiadamia
zainteresowanych co najmniej na 1 miesiąc wcześniej.
E. Uprawnienia specjalne Kolegium.
1

Kolegium Sędziów PZBad może danemu kandydatowi do podwyższenia kwalifikacji przedstawid
ścieżkę awansu, tj. listę warunków, które musi spełnid, w tym pracę pod nadzorem opiekuna
(pkt. VI.2.).
2. Kolegium Sędziów PZBad może (po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna o pracy danego
kandydata) wydad zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji.
IV. Regulamin rejestracji sędziów.
A. Przepisy ogólne.
1. Organem właściwym do rozpoznawania spraw rejestracji sędziów jest Kolegium Sędziów PZBad.
2. Ewidencję sędziów prowadzi biuro PZBad w porozumieniu z Kolegium Sędziów.
3. Lista uprawnionych sędziów zamieszczona jest na witrynie internetowej PZBad.

B. Rodzaje rejestracji.
1. Rozróżnia się rodzaje rejestracji:
a/ sędzia zwykły,
b/ paostwowe:
- liniowy,
- prowadzący: (krajowy lub pełny (domyślnie)),
- główny.
2. Sędzia może byd zarejestrowany jako sędzia zwykły albo w jednym, dwóch lub trzech rodzajów
paostwowych.

Polski Związek Badmintona
Polish Badminton Association

ul. Z. Słomińskiego 19/134, 00-195 Warszawa
tel./fax 22 412 10 31, tel. 22 412 10 32
e-mail:sekretariat@pzbad.pl
NIP: 113-03-54-760, KRS:0000061704

C. Tryb rejestracji.
1. Osoba ubiegająca się o pierwszą rejestrację lub zmianę rodzaju rejestracji składa w PZBad

2.
3.
4.
5.

pisemny wniosek (na specjalnym druku - wraz z załącznikami) zawierający dane personalne oraz
stosowne zobowiązania.
Do wniosku o którym mowa w pkt. 1 załącza się zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
Rejestracji podlegają obywatele polscy po ukooczeniu 16 roku życia bez ograniczeo praw
publicznych.
Prawidłowe wnioski powodują umieszczenie wnioskodawcy na liście (pkt. IV.A.2) zgodnie z
posiadanymi kwalifikacjami na czas i rodzaj rejestracji określony uiszczoną opłatą (pkt. D).
Wnioski niekompletne / nieprawidłowe skutkują wysłaniem do wnioskodawcy wezwania do
uzupełnienia braków.
D. Opłaty.

1. Za wpis na liście (pkt. IV.A.3) pobiera się opłatę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i rodzajem
rejestracji:
- sędzia zwykły 20 zł,
- paostwowy sędzia liniowy 30 zł,
- paostwowy sędzia prowadzący (ewentualnie z liniowym) 50 zł,
- paostwowy sędzia główny (ewentualnie z prowadzącym i/lub liniowym) 70 zł.
2. Opłata dotyczy danego sezonu rozgrywkowego, tzn. wpłaty dokonane do 31 maja są ważne do
kooca czerwca tego roku, a opłaty dokonane od 1 czerwca są ważne do kooca czerwca
następnego roku.
3. Opłaty dokonuje się na konto ogłoszone na witrynie internetowej PZBad.
4. Wpływy z opłat stanowią dodatkowe źródło finansowania zadao sędziowskich w szczególności
na:
- pokrycie kosztów związanych z delegowaniem opiekunów i obserwatorów (pkt.VI),
- dofinansowanie organizacji kursów specjalistycznych czy Krajowej Kursokonferencji Sędziów.
5. Kolegium Sędziów PZBad decyduje o przeznaczeniu pieniędzy z opłat, do realizacji wymagana
jest zgoda większości członków Kolegium.
E. Usunięcie z listy.
Usunięcie z listy następuje automatycznie po upływie okresu opłaty lub w trybie określonym w
przepisach dyscyplinarnych PZBad.

V. Prawa i obowiązki sędziów.
1. Ogólne uprawnienia sędziów:
1.1. Paostwowy sędzia główny ma prawo pełnid funkcje sędziego głównego, zastępcy sędziego

głównego i sędziego kontrolnego w turniejach z wymaganym powołaniem przez PZBad oraz
wszelkie funkcje sędziowskie w pozostałych turniejach.
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1.2. Paostwowy sędzia prowadzący ma prawo pełnid funkcje 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.
1.3. Paostwowy sędzia liniowy ma prawo pełnid funkcje sędziego liniowego w turniejach z
wymaganym powołaniem przez PZBad oraz wszelkie funkcje sędziowskie w pozostałych
turniejach.
1.4. Sędzia zwykły ma prawo pełnid wszelkie funkcje sędziowskie poza funkcjami, na które
wymagane są powołania przez PZBad.
1.5. Stażysta liniowy ma prawo pełnid funkcję sędziego liniowego na turnieju przed którym został
doraźnie przeszkolony (pkt. III.A).
2. Zarząd PZBad określa niezbędne warunki pełnienia funkcji sędziowskich.
3. Zarejestrowani sędziowie zobowiązani są do:
3.1. Systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji przez przyjmowanie i stosowanie
regulaminów wydawanych przez PZBad, w szczególności przez uczestnictwo w kursach
specjalistycznych i Krajowej Kursokonferencji Sędziów.
3.2. Uaktualniania danych osobowych w ewidencji sędziów PZBad.
3.3. 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 organ powołujący.
3.4. Posiadania wymaganego stroju sędziowskiego: bluza/sweter (czerwony dla sędziów głównych,
ich zastępców i sędziów kontrolnych, czarny dla pozostałych), czarne spodnie/spódnica, emblemat
sędziowski. Kolegium Sędziów PZBad dla sędziów powoływanych przez PZBad może ustalid inny ubiór
sędziowski powiadamiając o tym zainteresowanych sędziów w powołaniu.
3.5. Zakupu stroju sędziowskiego po uzyskaniu rejestracji paostwowej.
3.6. W czasie pełnienia funkcji sędziowskich na turniejach noszenia (na lewej piersi) obowiązujących
emblematów. Emblemat stanowi własnośd sędziego, który otrzymuje go po zarejestrowaniu.
3.7. Posiadania książeczki sędziowskiej. Sędziowie po uzyskaniu uprawnieo otrzymują stosowny
wpis w książeczce sędziowskiej. Sędziowie pełniący funkcje w turnieju przedstawiają książeczki
sędziemu głównemu w celu potwierdzenia pełnionych funkcji.
VI. Ocena sędziów.
1. Na turniejach międzynarodowych i krajowych może byd prowadzona ocena pracy sędziów (przez
obserwatorów delegowanych przez Kolegium Sędziów PZBad), biorąc pod uwagę m.in. praktyczne
kwalifikacje sędziego: sposób pracy na boisku, poprawnośd komend i gestów, zdolnośd reakcji na
błędy zawodnika i współpracę z sędziami na boisku.
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2. Kandydatowi do podniesienia kwalifikacji na sędziego o rejestracji paostwowej Kolegium Sędziów
PZBad może przydzielid opiekuna konsultującego i oceniającego pracę kandydata na turniejach przed
kursem specjalistycznym lub Krajową Kursokonferencją Sędziów.

VII. Sprawy międzynarodowe.
Przewodniczący Kolegium Sędziów przedkłada Zarządowi PZBad wnioski dotyczące
międzynarodowych spraw sędziowskich.

VIII. Postanowienia przejściowe i koocowe.
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu ma Kolegium Sędziów PZBad.
2. Licencje wydane przed 1 września 2006 r. tracą ważnośd z dniem 31 grudnia 2006 r.
3. Pozostałe licencje ważne w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą ważnośd, jednak z

zachowaniem przez sędziów kwalifikacji określonych w tych licencjach odpowiednio:
„G” = paostwowy sędzia główny,
„P” = paostwowy sędzia prowadzący – pełny,
„L” = paostwowy sędzia liniowy,
zwykła = sędzia zwykły.

