
 
 

 

1. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń lub ich formy. 
2. Wszyscy sędziowie są zobowiązani posiadać aktualne karty zdrowia 

(ważność karty 1 rok lub na dany sezon 2022/2023) oraz posiadania ich w dniu 
egzaminu kondycyjnego. 

3. Zarząd KS MZPN w Radomiu zobowiązuje wszystkich sędziów do uczestnictwa w 
szkoleniach (także zdalnych) oraz egzaminach. 

4. Wszystkich sędziów zobowiązuje się do punktualnego przybywania na zawody – 
45min. przed zawodami. 

Data Godzina Miejsce Temat Uwagi 
15.02.2023 17:30 ROZPN Szkolenie dla klasy S i 

obserwatorów 
Komisja 

Szkoleniowa 
07.03.2023 17:00 

 
 

18:30 
 

WSH Szkolenie dla wszystkich 
sędziów 

 
Egzamin pisemny 

 
 

Komisja 
Szkoleniowa 

12.03.2023 Od 10:00 Białobrzegi Egzamin kondycyjny  Komisja 
Szkoleniowa 

14.03.2023 17:00 Do 
ustalenia 

Szkolenie dla klas B, P i kurs 
2023 

Komisja 
Szkoleniowa 

12.04.2023 
 
 

17:00 Pionki Egzamin poprawkowy 
kondycyjny 

 

Komisja 
Szkoleniowa 

14.04-
16.04.2023 

  Zgrupowanie dla programu 
mentorskiego  KS Radom 2022 

 

18.04.2023 16:15 
 

17:00 

WSH Egzamin pisemny poprawkowy 
 

Szkolenie dla wszystkich 
sędziów 

 

Komisja 
Szkoleniowa 

25.04.2023 17:00 ROZPN Szkolenie dla klas B, P i kurs 
2023 

Komisja 
Szkoleniowa 

09.05.2023 17:00 WSH Szkolenie dla wszystkich 
sędziów 

Komisja 
Szkoleniowa 

23.05.2023 17:00 ROZPN Szkolenie dla klas B, P i kurs 
2023 

 

Czerwiec   Egzaminy na sezon 2023/24 
podsumowanie obecnego 

Komisja 
Szkoleniowa 



5. Za przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i kondycyjnego odpowiedzialna 
jest Komisja Szkoleniowa, sędziowie IV i V ligi, sędzie szczebla centralnego 
oraz obserwatorzy. 

6. Skład Komisji Szkoleniowej na rundę wiosenną: 
- Norbert Chrząstek, 
- Dawid Muc, 
- Piotr Kapusta, 
- Michał Kupidura, 
- Kamil Piątek, 
- Maciej Posuniak. 

7. Niezaliczenie lub nieprzystąpienie do egzaminów - kondycyjnego lub 
teoretycznego w I terminie zobowiązuje do opłaty w kwocie 40zł. 

8. Przypomina się wszystkim sędziom o obowiązku dokonania opłat KFP oraz KFD 
przed przystąpieniem do egzaminów. Brak dokonanej i zaksięgowanej opłaty 
najpóźniej do piątku poprzedzającego egzaminy, powoduje niezaliczenie 
egzaminu. 

9. Niedokonanie w terminie wpłat powoduje natychmiastowe odsunięcie w 
obsadzie sędziowskiej. 

10. Najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego weekendową kolejkę do godziny 
20:00 drogą smsową należy zgłaszać urlopy oraz obsadę asystentów na mecze 
wyższych lig do referenta ds. obsady.  

11. Osoby, które nie będą się wywiązywały z tego obowiązku będą karane dodatkową 
opłatą 40 zł i nieuwzględnianiem w obsadzie do czasu zapłacenia kary.  

12. Oficjalna strona KS MZPN w Radomiu - WWW.ROZPN.PL 
13.  Przy niektórych meczach w komunikacie obsady zawarta będzie informacja – 

MECZ NAGRYWANY. Oznacza to, że sędzia zobowiązany jest do nagrania tego 
meczu, przygotowania klipów i udostępnienia ich Komisji Szkoleniowej. 
Sędziowie są zobowiązani do przechowywania nagrań ze swoich meczów ( cały 
mecz) do miesiąca po zakończeniu rundy. Termin wysyłania klipów. Mecze w 
weekend – klipy wraz z ich krótkim opisem, należy wysłać do czwartku. Mecze w 
środę – klipy i opis, należy wysłać do niedzieli. Sędziowie będą systematycznie 
rozliczani ze swoich obowiązków. Adres e-mail do przesyłania nagrań : 
klipyradom@wp.pl 

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres e-mail ks.radom@wp.pl 

Wszystkim sędziom w rundzie wiosennej życzymy wzorowego prowadzenia 
zawodów i uzyskania samych dobrych ocen. 

 
 

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Przewodniczący KS MZPN Delegatura Radom 

/-/ Norbert Chrząstek /-/ Daniel Maciejewski 

 


