
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

Warszawa, 19 października 2021 r.

Kolegium Sędziów MOZTS
przy współpracy z Mazowieckim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego

ZAPRASZA 

NA KURS SĘDZIOWSKI

Kurs dla osób, które przysłały wstępne zgłoszenie, odbędzie się w dwóch terminach i dwóch lokalizacjach

(do wyboru przez uczestników):

- w dniu 23 października (sobota) w godzinach 10.00 - 15.00 w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu

(Radzymin, al. Jana Pawła II 20)

- w dniu 24 października (niedziela) w godzinach 15.00 - 20.00 w siedzibie PSP w Woli Łaskarzewskiej

(Wola Łaskarzewska 88A - powiat garwoliński) 

Każdy z kursantów wybiera tylko jeden z powyżej wymienionych terminów!

Egzaminy teoretyczny i  praktyczny zostaną  przeprowadzone w dniu 6 lub 7 listopada (w zależności  od

ustaleń  z  uczestnikami  podczas  kursu)  w  ROKiS  w  Radziminie.  Egzamin  zostanie  poprzedzony

dodatkowymi warszatami (wyjaśnienia prowadzących, odpowiedzi na pytania). 

Główny prowadzący: sędzia klasy międzynarodowej Krystian Kilar.

Koszt kursu: 100 zł (sto zł), w tym opłata egzaminacyjna i pakiet sędziowski (miarka, żeton, kartki)

Opłatę należy wnieść do dnia 29 października na konto bankowe MOZTS nr:

 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, opłata za kurs sędziowski. 

Wniesienie opłaty jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

W  przypadku  negatywnego  wyniku  egzaminu,  dana  osoba  otrzyma  zniżkę  50  procent  na  opłatę

egzaminacyjną w kolejnym terminie oraz na kolejny kurs sędziowski (nieobowiązkowy).

Kursanci  proszeni  są  o  przywiezienie  zdjęcia  legitymacyjnego (1  szt.).  Przed  kursem  uprasza  się

zakwalifikowanych o zapoznanie się  z przepisami tenisa stołowego, w tym dotyczących rozgrywek osób

niepełnosprawnych. Materiały do pobrania ze strony www.pzts.pl w zakładce "Sędziowie/Dokumenty".

Po pozytywnym zdaniu  obu egzaminów uczestnicy  otrzymają  klasę  sędziowską  SĘDZIEGO KANDYDATA,  będącą

podstawą  do uzyskania licencji okresowej sędziego uprawniającej do prowadzenia zawodów organizowanych przez

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.

Krystian KILAR
Przewodniczący Kolegium Sędziów MOZTS
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