
Regulamin przyznawania licencji 
sędziowskiej,  instruktorskiej i trenerskiej  na sezon 2019. 

  
(opracowany na podstawie „Założeń systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego                            
i weryfikacji  kwalifikacji zawodowych sędziów sportowych, trenerów i instruktorów PZBil”)  
 

1. Licencja przyznana przez PZBil uprawnia do prowadzenia zajęć szkoleniowych w klubach 
sportowych oraz prowadzenia zespołów klubowych i reprezentacji w systemie 
współzawodnictwa prowadzonym przez PZBil w tym rozgrywkach Polskiej Ligi Bilardowej. 
 

2. Licencja zostaje przyznana na określony czas - jeden sezon rozgrywkowy (PZBil określa 
sezon sportowy jako jeden rok kalendarzowy) 
 

3. Licencja zostanie przyznana wszystkim sędziom sportowym, trenerom i instruktorom 
sportu bilardowego po spełnieniu przez nich, następujących warunków:  
 

• potwierdzonego certyfikatem udziału w konferencjach licencyjnych lub warsztatach, kursach 
doszkoleniowych  organizowanych przez PZBil na sezon 2019. 
  
Trenerzy, którzy z różnych, istotnych powodów nie wezmą udziału w konferencjach/warsztatach 
szkoleniowych wskazanych w ogłoszeniu mogą otrzymać licencję na podstawie jednego z 
poniższych warunków:  
 
• potwierdzonego certyfikatem udziału w kursach, organizowanych przez EPBF i WPBA i WCBS i 

EEBC /EBC ;  

• ukończenia kształcenia zawodowego i zdania egzaminu na stopień „Trenera sportu 
bilardowego”.  
• ukończenia kształcenia zawodowego i zdania egzaminu na stopień „Instruktora sportu 
bilardowego”.  
• ukończenia kształcenia zawodowego i zdania egzaminu na stopień sędziego sportu 
bilardowego klasy D-C-B-A.  
• uzyskania pozytywnej weryfikacji  na stopień „Trenera sportu bilardowego”.  
•uzyskania pozytywnej weryfikacji  na stopień „Instruktora sportu bilardowego”. 
• uzyskania pozytywnej weryfikacji na podwyższony stopień klasy sędziowskiej. 
 
 

4. Koszt wydania Licencji na dany sezon  - będzie zgodny  z Komunikatem o „Wykazie opłat 
związkowych  na dany sezon”  
 

5. Trenerom zagranicznym, którzy rozpoczynają pracę w Polsce, a nie uczestniczyli w 
konferencjach licencyjnych, warsztatach i kursach szkoleniowych PZBil  na tzw. pierwszy 
sezon przyznawana będzie Licencja PZBil na podstawie licencji wydanej przez ich 
Federację Narodową lub jeśli takiej nie posiadają, dokumentu potwierdzającego ich 
kwalifikacje zawodowe uzyskane w innym kraju.  
 

6. Trenerom, którzy uczestniczyli w konferencjach/warsztatach szkoleniowych w swojej 
grupie rozgrywkowej i posiadających certyfikat, może być przyznana licencja w wyższej 
lub niższej grupie rozgrywkowej PLB w przypadku późniejszego uzyskania przez nich 
klubowego angażu.  
 



 
 

      9. Trenerzy klubowi pełniący funkcję trenerów Reprezentacji Narodowych PZBil, którzy w 
czasie trwania konferencji/warsztatów szkoleniowych uczestniczą w zgrupowaniach bądź 
zawodach reprezentacyjnych - zwolnieni są z obowiązku uczestniczenia w konferencjach 
licencyjnych.  Koszt wydania im licencji naliczany jest zgodnie z Komunikatem. 

 
10.  Wniosek o przyznanie licencji, bez uzyskania certyfikatu, lub legitymacji instruktorskiej czy 

dyplomu trenerskiego z powodu tzw. „ważnych przyczyn losowych”, rozpatrzy Komisja 
Licencyjna  powołana przez Zarząd PZBil. Jej decyzja będzie wiążąca i ostateczna w 
sprawie. 

 

 

ZARZĄD PZBil 

 

 


