
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO 

Organizator szkolenia:  Automobilklub Rzeszowski 

 
 

I. Cele szkolenia: 

     - przeprowadzenie szkolenia i egzaminu na licencje sędziowskie klasy II, 

     - poszerzenie kadry sędziowskiej o nowe osoby. 
 

II. Terminy i miejsce przeprowadzenia szkoleń: 

     - 30-31.07.2021 r. – piątek w godz. od 16:00 do 20:00; sobota w godz. od 14:00 do 19:00 

     - siedziba Automobilklubu Rzeszowskiego, ul. Wyspiańskiego2, 35-111 Rzeszów 
 

III. Sposób przeprowadzenia szkolenia: 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne – przy uwzględnieniu samokształcenia w oparciu o materiały na stronie www.pzm.pl  

     - dla sędziów klasy II odbywać się będą w dwóch grupach. 
 

IV. Program szkolenia: 

1. Przywitanie kandydatów na sędziów i sędziów - szczegółowe omówienie szkolenia. 

2. Zarys historyczny sportu samochodowego i omówienie używanej terminologii. 

3. Struktura organizacyjna FIA i PZM. 

4. Podstawy prawne działalności Polskiego Związku Motorowego i organizacji zawodów w sporcie 

samochodowym. 

5. Odpowiedzialność prawna organizatorów, sędziów, publiczności i zawodników w sporc ie samochodowym. 

6. Dyscypliny sportowe w sporcie samochodowym. 

7. Międzynarodowy Kodeks Sportowy i jego załączniki.  

8. Szczegółowe omówienie regulaminów PZM obowiązujących w sporcie samochodowym.  

9. Struktura organizacyjna zawodów poszczególnych dyscyplin w sporcie samochodowym. 

10. Bezpieczeństwo - omówienie infrastruktury zawodów. 

11. Osoby funkcyjne - omówienie zadań i obowiązków. 

12. Komunikacja podczas zawodów.   

13. Ochrona środowiska w sporcie samochodowym. 

14. Zajęcia praktyczne. 
 

V. Egzaminy: 

Przeprowadzenie egzaminów planowane jest  31 l ipca 2021 r.  ok. godziny 19:00 w siedzibie  

Automobilklubu Rzeszowskiego.  
 

VI. Kadra Szkoleniowa: 

1. Damian Dobrowolski – kierownik szkolenia 

2. Jarosław Noworól 

3. Agnieszka Świeca 
 

VII. Komisja egzaminacyjna 

      - Przewodniczący:       Jarosław Noworól - licencja IS 87/19 

      - Członek  Agnieszka Świeca - licencja I 164/12 

      - Członek  Damian Dobrowolski - licencja I 156/16 
 

VIII. Zgłoszenia 

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat, przynależność do Automobilklubu Rzeszowskiego lub 

innego klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym.  

Chętnych do udziału w szkoleniu zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie za pośrednictwem adresu  

e-mailowego: d.dobrowolski@rajd.rzeszow.pl   
 

Kandydaci na sędziów klasy II zobowiązani są dostarczyć wniosek o przyznanie licencji sędziego sportu 

samochodowego wraz z aktualnym zdjęciem o wymiarach 3,5x4,5 do siedziby Automobilklubu Rzeszowskiego 

przy ul. Wyspiańskiego 2 w Rzeszowie najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.  

Wniosek - który należy wypełnić komputerowo - jest do pobrania ze strony Polskiego Związku Motorowego: 

https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/wniosek_o_przyznanie_licencji_sedziego_sportu_samochodowego.pdf   

http://www.pzm.pl/
mailto:d.dobrowolski@rajd.rzeszow.pl
https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/wniosek_o_przyznanie_licencji_sedziego_sportu_samochodowego.pdf

