26.08.2016r.

KOMUNIKAT NR 576/2015/2016

Informacja Wydziału Sędziowskiego ŚLZTS - egzamin na licencję okresową PZTS.
W niedzielę 4 września 2016 zostanie przeprowadzony egzamin (test) dla sędziów
zainteresowanych uzyskaniem licencji okresowej sędziego w sezonie 2016/2017, uprawniającej
m.in. do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa
Stołowego, zawodów ogólnopolskich, a także meczów ekstraklasy kobiet, Wschodzący Białystok
Superligi mężczyzn oraz I ligi kobiet i mężczyzn. Miejsca oraz godzina egzaminów zostaną podane
w dniu 1 września 2016 roku po otrzymaniu list chętnych osób od wszystkich Wojewódzkich
Kolegiów Sędziów. W terminie do 31 sierpnia 2016 roku Wojewódzkie Kolegia Sędziów
zobowiązane są do przesłania na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl list sędziów zainteresowanych
udziałem w egzaminie sędziowskim. Wymienieni na listach sędziowie proszeni są o przesłanie w
terminie do 1 września 2016 roku na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wypełnionych
elektronicznych wniosków o nadanie licencji sędziego w sezonie 2016/2017.
Sędziowie zainteresowani udziałem w egzaminie proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury
do Przewodniczącego Kolegium Sędziów ŚLZTS drogą mailową: stefanko31@interia.pl
lub telefonicznie 503 65 60 28 do dnia 31.08.2016r.W egzaminie mogą wziąć udział czynni
sędziowie, którzy posiadają minimum klasę sędziego okręgowego.
Polski Związek Tenisa Stołowego w dniu 2 września 2016 roku opublikuje na stronie internetowej
www.pzts.pl listy sędziów zakwalifikowanych do egzaminów.
Prowadzącymi egzamin będą osoby upoważnione przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa
Stołowego. Opłatę egzaminacyjną w wysokości 30 zł należy opłacić gotówką przed rozpoczęciem
egzaminu sędziowskiego u prowadzącego egzamin. W trakcie egzaminu sędziowskiego
trwającego 40 minut, uczestnicy będą mieli obowiązek udzielenia odpowiedzi na 40 pytań
testowych. Tuż po zakończeniu egzaminu, na podstawie przesłanego drogą elektroniczną klucza
prawidłowych odpowiedzi, prowadzący egzamin rozpocznie ocenę każdego z testów w zakresie
poprawności udzielonych odpowiedzi w obecności każdego z sędziów uczestniczących
w egzaminie. Z egzaminu zwolnieni są sędziowie, którzy posiadali licencję sędziego na sezon
2015/2016oraz sę dziowie, którzy przystąpili do egzaminu na sędziego międzynarodowego w
2016 roku. Wyniki egzaminu sędziowskiego zostaną opublikowane na stronie internetowej
Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 5 września 2016 roku. Sędziowie, którym Polski
Związek Tenisa Stołowego nada licencję okresową sędziego na sezon 2016/2017 proszeni będą o
dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
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