Uchwała Zarządu PZBil nr 3 z dnia 28 grudnia 2017 roku
dotycząca uprawnień sędziego sportowego
Polskiego Związku Bilardowego (licencji niezbędnej do wykonywania zawodu)
1. Wszystkie osoby prowadzące działalność sportową jako sędzia PZBil zobowiązane są w danym
sezonie sportowym dokonać opłaty "licencji". Wysokość opłat określa Uchwała PZBil
w sprawie opłat sportowych, w 2018 roku wynoszą one 90,00 zł za każdą kategorię lub
40,00 zł sędzia ON.
2. Brak wpłat przez okres dłuższy niż dwa lata skutkuje wygaśnięciem uprawnień PZBil i wiąże się
z obowiązkiem ponownego udziału i zaliczenia kursu lub przystąpieniem i warunkiem zaliczenia
egzaminu kwalifikacyjnego.
3. Osoby, które posiadają licencję sędziowską i zalegają z opłatami licencyjnymi przez okres
nie dłuższy niż dwa lata (2016, 2017) i chcą zachować uprawnienia,
- mają obowiązek uregulować zaległe składki na rachunek bankowy PZBil.
Osoby, które zalegają z opłatami w/w za rok 2016 i 2017 mają czas na uregulowanie opłat do dnia
30 kwietnia 2018 roku. W przypadku braku wpłat ich licencje również strąca swą ważność z dniem
1 maja 2018 roku.
Osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zobowiązane są do złożenia wniosku do
Krajowej Komisji Sędziowskiej PZBil o:
- podniesienie kategorii sędziowskiej i złożenia sprawozdania ze swojej dotychczasowej działalności,
- egzamin na podniesienie kategorii sędziowskiej,
- lub wniosku o odbycie stażu i wyznaczenie terminu egzaminu na podwyższenie kwalifikacji,
Krajowa Komisja Sędziowska zgodnie z regulaminem określa tryb i warunki zmiany kategorii.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.
„regulującą wykonywanie niektórych zawodów” oraz regulaminem PZBil z dnia 1 stycznia 2014 roku
w Polskim Związku Bilardowym istnieją cztery stopnie uprawnień zawodowych sędziego sportu
bilardowego:
-
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licencja
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klasy
klasy
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D – kategoria klubowa [1]
C – kategoria okręgowa [2]
B – kategoria krajowa [3]
A – kategoria międzynarodowa [4]

licencja sędziego klasy D – kategoria klubowa
[1] Uprawnia do sędziowania imprez klubowych, szkolnych, turniejów amatorskich, lig juniorskich, oraz II PLB,
licencja sędziego klasy C – kategoria okręgowa
[2] Uprawnia do sędziowania imprez Poltour, Narodowy Junior Tour, MP juniorów oraz Ekstraklasy, Polskiej Ligi Bilardowej
(Ekstraklasa, I, II, III) oraz wojewódzkich lig młodzieżowych,
licencja sędziego klasy B – kategoria krajowa

[3] Uprawnia do sędziowania i pełnienia funkcji sędziego głównego podczas: finałów MP, turniejów narodowych, oraz
wymienionych w pkt. wcześniejszych,
licencja sędziego klasy A – kategoria międzynarodowa
[4] Uprawnia do sędziowania i pełnienia funkcji sędziego głównego podczas zawodów sportowych EPBF i PZBil rangi ME oraz
imprez wszystkich niższych kategorii ( o ile regulaminy tych imprez nie stanowią inaczej).

