
KURS -SZKOLENIE KANDYDATÓW 

NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO 

 

1. Organizatorem szkolenia jest Automobilklub Warmiński w Olsztynie. Głównym celem szkolenia jest 

pozyskanie nowej kadry sędziowskiej, doszkolenie czynnych sędziów oraz przeprowadzenie szkolenia 

oraz egzaminu na licencję sędziowską. 

2. Termin i miejsce: 

-  27- 28.03.2021r. ( sobota -  niedziela ) 

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka  37a, sale audiowizualne 

oraz parkingi i place na terenie szkoły 

- 27.02.2021r. ( sobota ) 

Szkolenie teoretyczne kandydatów na sędziów - godz. 14:00 - 18:45 

3. Program szkolenia 

Dzień 1- część teoretyczna 

1. Wprowadzenie: historia, terminologia i definicje 

2. Struktura sportu samochodowego 

3. Regulaminy FIA/PZM 

4. Karta drogowa - sytuacje nie typowe 

5. Komisarze zabezpieczenia, tzw. SAFETY: 

   a) Plan zabezpieczenia 

   b) Łączność 

   c) Sposoby taśmowania 

   d) Procedura Bezpieczeństwa 

   e) Sytuacje nie typowe 

6. Książka drogowa 

7. Karta drogowa - sytuacje nie typowe 

8. Fair Play w sporcie samochodowym 

9. Ochrona środowiska w sporcie samochodowym 

Dzień 2 - część praktyczna w godz. 8:00 – 11:00, egzamin – niedziela  ( 28.03.2021r. )  

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, nie typowe sytuacje 

   g) Pomiar czasu 

2. Ustawienie próby sportowej  



3. Karta drogowa  

4. Komisarze zabezpieczenia 

4. Wykładowcy 

Przewodniczący - Wojciech Fijałkowski, instruktor sportu samochodowego, licencja nr IS 53/16  

                              wyd. przez ZG PZM, licencja sędziowska kl. I , nr 489/12 

Członek - Piotr Pasztaleniec, nr licencji sędziowskiej kl. I , nr 464/12  

Członek - Maciej Fijałkowski, instruktor sportu samochodowego, licencja nr IS 54/16, licencja  

                 sędziowska kl. I , nr 490/12 

 Piotr Kulpaka - Lekarz Sportowy, lub Tomasz Kapituła – Ratownik Medyczny,  

5. Egzamin dla kandydatów na licencję sędziego  

 - odbędzie się w niedzielę – 28.03.2021 r., o godz. 11:30 

6. Materiały: 

W celu lepszego przygotowania do szkolenia i egzaminu wskazane jest zapoznanie się z regulaminami 

rajdowymi FIA i PZM, dostępne na stronie www.pzm.pl  

7. Zgłoszenia 

Zgłoszenie kandydatów na sędziów sportu samochodowego: 

- Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat, przynależność do Automobilklubu Warmińskiego lub 

innego klubu zrzeszonego w PZM 

- Szkolenie i egzamin są bezpłatne. 

- Chęć udziału w szkolenie oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres 

                       e-mail: fijalkowski.wojciech@wp.pl tel. 604 637 008  

 

                                                                                        

                                                                                                         Przewodniczący 

                                                                                                      Wojciech Fijałkowski 
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