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Szanowni Państwo!  

  

Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego i Polski Związek 

Taekwondo Olimpijskiego uprzejmie informuje, że organizuje  

kurs sędziowski w Taekwondo Olimpijskim w terminie  

17–19 listopada 2017 r w Poznaniu. 

 

Kurs sędziego kandydata 17-19 listopada 

Kurs doszkalający 18 listopada 

 

 

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu kurs daje uprawnienia sędziego 

kandydata w taekwondo olimpijskim po przyznaniu stosownej licencji przez Komisję 

Licencyjną PZTO i poniesieniu stosownych kosztów licencyjnych na dany rok. 

 

  

Zgodnie z regulaminem sędziowskim Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego do 

przystąpienia do kursu wymagane jest:  

- ukończony wiek 18 lat,  

- minimum trzyletni staż w dyscyplinie;  

- stopień min. 3 kup 

 

Do uczestnictwa w kursie wymagane są:  

- przybory do pisania,  

- zdjęcie legitymacyjne (tylko kurs na sędziego kandydata) 

- dobok,  

- białe sportowe obuwie – preferencyjnie buty do taekwondo 

- badania lekarskie (zaświadczenie w załączniku) lub badania sportowe lub badania z miejsca 

zatrudnienia  

 

Miejsce: Hotel Olimpia, ul. Taborowa 8 Poznań,  

Reymonta 35 (hala sportowa AZS Poznań)  
 

Zakwaterowanie i wyżywienie:  

we własnym zakresie 

 

Koszt: 200 zł* – sędzia kandydat (w tym licencja do końca roku 2017) 

Koszt: 100 zł* – kurs doszkalający (daje możliwość wykupienia licencji na rok następny) 

*płatne na miejscu 

 

http://ozto.poznan@gmail.com
http://www.ozto.pl/
https://maps.google.com/?q=ul.+Taborowa+8+Pozna%C5%84&entry=gmail&source=g
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Plan kursu sędziego kandydata:                               

Piątek 

18:00-20:00 szkolenie praktyczne (gesty, sygnały, komendy sędziowskie) - 

Reymonta 35 (sala gimnastyczna) 

 

Sobota  

09:00-12:00 szkolenie teoretyczne (regulamin sportowy, zasady współzawodnictwa WT) 

Hotel Olimpia ul. Taborowa 8, Poznań sala konferencyjna  

12:00-13:00 przerwa obiadowa 

13:00-15:00 szkolenie praktyczne (gesty, sygnały, komendy sędziowskie) 

15:00-16:00 obsługa komputera, wypełnianie protokołu  

16:00-19:00 szkolenie teoretyczne (regulamin sędziowski, sportowy, współzawodnictwo 

WT), pytania  

 

Niedziela  

09:00 egzamin teoretyczny  

10:00 egzamin praktyczny  

 

 

Plan kursu doszkoleniowego sędziego PZTO: 

 

Sobota 

9:00-12:00 szkolenie teoretyczne-Hotel Olimpia, ul. Taborowa 8 Poznań - sala konferencyjna  

12:00-13:00 egzamin teoretyczny  

13:00-14:00 przerwa obiadowa  

14:00-16:00 szkolenie praktyczne, obsługa komputera, wypełnianie protokołu – Reymonta 35 

16:00-18:00 egzamin praktyczny 

 

Zgłoszenie zawierające ankietę-zgłoszenie na kurs (wzór w załączeniu) oraz zobowiązanie do 

pokrycia kosztów kursu należy przesłać elektronicznie do dnia 13.11.2017 r. na adres: 

agnieszka.scheffler@gmail.com i kolegium.sedziow@pztaekwondo.pl 

 

 

 

 

 

 

http://ozto.poznan@gmail.com
http://www.ozto.pl/
https://maps.google.com/?q=Pozna%C5%84+,+ul.+Reymonta+35&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=ul.+Taborowa+8,+Pozna%C5%84&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=ul.+Taborowa+8+Pozna%C5%84&entry=gmail&source=g
mailto:agnieszka.scheffler@gmail.com
mailto:kolegium.sedziow@pztaekwondo.pl
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U W A G I:  

 

a) Informujemy, że przy przekroczeniu ilości miejsc o zakwalifikowaniu 

decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

 

b) Informujemy, że OZTO nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i 

wyżywienia.  

 

 

c) Zaświadczenie o stanie zdrowia oraz dokumenty NNW musza zostać 

przedstawione (pod groźbą niezakwalifikowania) w momencie 

rozpoczęcia kursu.  

 

 

d) Informacji organizacyjnych udziela Pani Agnieszka Scheffler email: 

agnieszka.scheffler@gmail.com, nr tel. kom. 516 054 040 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ozto.poznan@gmail.com
http://www.ozto.pl/
file:///F:/Download/agnieszka.scheffler@gmail.com


 

Okręgowy Związek Taekwondo 

Olimpijskiego w Poznaniu 
 

Ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, tel. (+48) 501 009 613 

  
                                 ozto.poznan@gmail.com           www.ozto.pl 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

        ozto.poznan@gmail.com               hptt://www.ozto.pl            602185526,  606744078 

 

 

 

 

A N K I E T A Z G Ł O S Z E N I E KANDYDATA NA 

KURS SEDZIEGO KANDYDATA /KURS DOSZKALAJĄCY SĘDZIEGO TAEKWONDO 

OLIMPIJSKIEGO 

 

 

 

1. Imię i nazwisko kandydata ............................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia .................................................................................................. 

3. Adres zamieszkania: ......................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................... 

4. Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………..  

e -mail………………………………………………tel................................................... 

 

5. Stopień …………Nr. certyfikatu……………..……Data uzyskania…............................ 

 

6. Nazwa klubu taekwondo olimpijskiego, do którego przynależy kandydat (jeżeli dotyczy)  
 
……………………………………………………………………………………………………………..………  

 

7. Opis posiadanego stażu w taekwondo olimpijskim (min. 3 lata) lub data egzaminu 
sędziowskiego (kurs doszkalający) 
.............................................……………………………………………………………  
 
.............................................……………………………………………………………  
 
.............................................……………………………………………………………  

 

 
.............................................  

/ data i podpis/ 

http://ozto.poznan@gmail.com
http://www.ozto.pl/
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ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE  

 

 

Zaświadczam, że 

Pan/Pani............................................................................................................  

/ imię i nazwisko/  

nie ma przeciwwskazań do przystąpienia do kursu sędziowskiego w taekwondo olimpijskim. 

  

 

 

 

 

..............................................      .................................................... .  

/ miejscowość, data/        /pieczątka i podpis/ 

 

 

…………….………………………  

  (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ozto.poznan@gmail.com
http://www.ozto.pl/

