
KURS – SZKOLENIE SĘDZIÓW, KANDYDATÓW NA 

SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO 

 

      Organizatorem szkolenia jest Automobilklub Warmiński w Olsztynie. Głównym celem 
szkolenia jest pozyskanie nowej kadry sędziowskiej, doszkolenie czynnych sędziów i 
podwyższenie stopnia posiadanej licencji oraz przeprowadzenie egzaminu. 

 

 Termin i miejsce: 

11 - 12.03.2023 r. ( sobota, niedziela ) 

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka  37 a, sale 
wykładowe oraz parkingi i place na terenie szkoły.  

 

11.03.2023 r. (sobota) 

Program szkolenia 

Dzień 1- część teoretyczna w godz. 14:00 - 18:00 

1. Wprowadzenie: historia, terminologia i definicje 

2. Struktura sportu samochodowego 

3. Regulaminy FIA/PZM 

4. Karta drogowa - sytuacje nietypowe 

5. Komisarze zabezpieczenia, tzw. Safety: 

a) Plan zabezpieczenia 
b) Łączność 
c) Sposoby taśmowania 
d) Procedura bezpieczeństwa 
e) Sytuacje nietypowe 

6. Książka drogowa 

7. Karta drogowa - sytuacje nietypowe 

8. Fair Play w sporcie samochodowym 

9. Ochrona środowiska w sporcie samochodowym 

 

12.03.2022 r . (niedziela) 

Dzień 2 - część praktyczna w godz. 8:00 - 11:50,  

        1.Omówienie punktów kontrolnych: 
               a) Standardowe znaki FIA 
               b) PKC, Start, Szef zabezpieczenia PS/OS, SOS, sędzia faktu, Meta lotna, Meta stop 
               c) Serwis 
               d) Komasacja/przegrupowanie 
              e) Park zamknięty 
              f) Sposób sędziowania, nietypowe sytuacje 
              g) Pomiar czasu 
         2. Ustawienie próby sportowej 



           3. Karta drogowa 
           4. Komisarze zabezpieczenia, 

 

3. Zgłoszenia: 

Zgłoszenie kandydatów na sędziów sportu samochodowego:  

 - Pisemne zgłoszenie ( formularz do pobrania ) z podaniem imienia i nazwiska oraz 
przynależności klubowej, należy przesłać na adres  biuro@akwarminski.pl do dnia 08.03..2023 
roku. 

4. Wykładowcy: 

 - Wojciech Fijałkowski –Instruktor lic. Nr 53/16, Sędzia Sportu Samochodowego lic. klasy I 

 - Piotr Pasztaleniec – Sędzia Sportu Samochodowego licencja klasy I              

 - Maciej Fijałkowski – Instruktor lic. Nr 54/16, Sędzia Sportu Samochodowego lic klasy I                                                                                                         

 - Agnieszka Pazik – Sędzia Sportu Samochodowego lic klasy I, Licencja Komisarza ds. Ochrony 
Środowiska. 

5. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

  Przewodniczący: 

  - Wojciech Fijałkowski – Instruktor lic. Nr 53/16, Sędzia Sportu Samochodowego, lic klasy I 

Członkowie: 

  - Piotr Pasztaleniec – Sędzia Sportu Samochodowego lic klasy I               

  - Maciej Fijałkowski – Instruktor lic. Nr 54/16, Sędzia Sportu Samochodowego, lic klasy I 

6. Egzamin dla kandydatów na licencję sędziego, podwyższenie st. licencji i tp. 

 - odbędzie się w niedzielę – 12.03.2023 r., o godz.11:50 

7.  Postanowienia końcowe 

- W celu lepszego przygotowania się do szkolenia i egzaminu, wskazane jest zapoznanie się z 
regulaminami rajdowymi FIA i PZM, a dostępnych na stronie   

https://pzm.pl/regulaminy/licencje-sportu-samochodowego 

- Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia ( lub, która uzyska pełnoletność w czasie 
nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem egzaminu). 

- W razie niskiej frekwencji kurs zostanie odwołany o czym zainteresowani zostaną 
poinformowani maksymalnie na 2 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. 

- Odpowiedzi na wszelkie pytania prosimy kierować na adres: 
e-mail:  fijalkowski.wojciech@wp.pl , tel. 604-637-008 

 

  

                                                                                                              Kierownik Kursu 

                                                                                                          Wojciech Fijałkowski 
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