
Kurs na sędziego Akrobatyki Sportowej

Szanowni sędziowie, trenerzy, instruktorzy, kandydaci na sędziego.

Informujemy, że w dniu 23.04.2022 roku (sobota) w Warszawie odbędzie się kurs 
sędziowski akrobatyki sportowej pod patronatem Polskiego Związku 
Gimnastycznego, który poprowadzą sędziny międzynarodowe (p. Wiesława 
Milewska oraz p. Karolina Kamińska).
Kurs ma charakter weryfikacyjny związany ze zmianami w przepisach 
sędziowskich, obowiązujących w latach 2022-2024 i polecany jest dla osób, które:

1. posiadają uprawnienia sędziowskie, a nie posiadają weryfikacji na lata 
2022-2024 (brak odbycia kursu nie pozwoli na sędziowanie zawodów 
akrobatyki)

2. chcą uzyskać uprawnienia sędziowskie akrobatyki sportowej 
(minimalny wiek do podjęcia kursu to ukończone 16 lat, znajomość 
dyscypliny sportowej)

3. chcą zapoznać się ze zmianami w przepisach sędziowskich 
obowiązujących w latach 2022-2024

Na koniec kursu odbędzie się egzamin dla osób weryfikujących i kandydujących o 
uzyskanie uprawnień sędziowskich. Osoby uczestniczące w kursie jako „wolni 
słuchacze” nie podchodzą do egzaminu.
Każdy uczestnik powinien posiadać i zapoznać się z aktualnymi przepisami 
sędziowskimi oraz programem klasyfikacyjnym PZG (tłumaczenia przepisów 
sędziowskich FIG na język polski posiadają kluby, z którymi Państwo 
współpracujecie, jeżeli wykupili pakiet. Osoby niezrzeszone w klubach mogą je 
wykupić). Program klasyfikacyjny na stronie www.pzg.pl.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnikowi weryfikującemu uprawnienia 
licencja PZG zostaje „odwieszona”, nowy uczestnik może wystąpić o LICENCJE 
SĘDZIOWSKĄ POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO (zgodnie z 
aktualnymi wytycznymi).

Informacje organizacyjne

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału mają osoby z okręgu 
mazowieckiego.



Organizator: Warszawsko-Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych

Koszt: 
Nowy kandydat + sędzia weryfikujący: bez obiadu 130 zł/os.
Wolny słuchacz: bez obiadu 80 zł/os.
Organizator nie przewiduje obiadu tylko przerwę kawową.
Każdy uczestnik powinien posiadać arkusze egzaminacyjne do wykonania 
technicznego i artystyczności w liczbie 6 sztuk.

Zapisy:
Prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: biuro@gim-akro.waw.pl 
w terminie do 19.04.2022 roku wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Wpłaty przy zapisie dokonujemy na poniższe dane: 

WMZSG
ul. Żołny 56 a, Warszawa

nr konta: 68 1030 0019 0109 8530 0042 8318

Tytułem: Składka kurs sędziowski akrobatyki sportowej i imię i nazwisko 
Kursanta.

DATA I CZAS -możliwe że godzina zakończenia może ulec zmianie.

23.04.2022 (sobota)

od 9:00 – akredytacja
09:15 – 13:30 – wykłady teoria
14:00 – 16:00 egzamin

Miejsce: OSIR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, wjazd od Al. Bzów
Teoria i Egzamin
Wykłady – sala wykładowa (w budynku KS Ursus)
Egzamin – klubowa sala UTS „Akro-Bad”

W przypadku pytań związanych z przebiegiem kursu prosimy o kontakt z 
Karolina Kamińska pod nr telefonu 696 091 257 lub adresem mailowym 
karolina.kaminska@kkbusters.pl 
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