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POLISH BADMINTON ASSOCIATION 

 
 

KURS DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIEGO                           
Zwykłego głównego (Zg) BADMINTONA 

 
Organizatorem Kursu jest Kolegium Sędziów Polskiego Związku 
Badmintona. 
 
Kurs umożliwia: 
- uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu sędziowania jako 
sędzia główny w programie tournamentsoftware (Tournament Planner 
oraz League Planner) z badmintona, 
- uzyskanie uprawnień sędziego zwykłego głównego (Zg). 
 
Uczestnikiem Kursu może być osoba, która: 
- ukończyła 16 lat, 
- sędzia z kwalifikacjami 
- wolny słuchacz 
 
Miejsce: Hotel Paradiso w Suchedniowie, ul. Harcerska 12 
 
Osoby prowadzące kurs: Marek Krawczyk, Piotr Skrzek 
 
Koszty: 
- dla sędziów uprawnionych (z  opłaconą składką za 2022 rok) – 350 zł 
- dla pozostałych – 550 zł 
W cenie kursu zawarte jest : udział w zajęciach, nocleg ze śniadaniem z 
soboty na niedzielę, obiad w sobotę i w niedzielę, kolacja w sobotę. 
Płatność gotówka przed rozpoczęciem kursu. 
 
Ogólny plan szkolenia: 
04.06.2022 r. (sobota) 
10.00   Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne. 
10.30 Omówienie Regulaminu Sędziów PZBad oraz Regulaminu 

Sportowego  PZBad, praca sędziego głównego podczas turnieju. 
13.30   Przerwa 
14.30   Obsługa programu TP 
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- tworzenie pliku turniejowego 
- planowanie turnieju 
18.30   Przerwa. 
19.00   Cd. – obsługa programu  TP  
21.30   Koniec zajęć pierwszego dnia. 
05.06.2022 r. (niedziela) 
9.00    Cd. – obsługa programu  TP  
13.00   Przerwa 
14.00   Seminarium: Pytania, dyskusja 
15.00    Egzamin. 
17.00   Zakończenie kursu. 
 
Uwagi organizacyjne:  
- Termin zgłoszeń – 20.05.2022 r. – godzina 22.00 na adres email: 
sedziowie@pzbad.pl  w tytule maila należy wpisać – kurs sędziego ZG 
badmintona. 
W przypadku zgłoszenia się poniżej 15 osób kurs odbędzie się w 
innym terminie. 
 
W zgłoszeniu należy podać:  
Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres oraz numer telefonu do 
kontaktu.  
- Osoba odpowiedzialna za organizację oraz udzielająca informacji:        
Piotr Skrzek , tel. 606 227 389 
Obowiązkowo wszyscy uczestnicy kursu powinni mieć ze sobą 
laptopy. 
Podczas kursu organizator zapewnia kawę, herbatę i ciastka.  
 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zdobycia uprawnień 
sędziego Zg badmintona. 
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