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WYMAGANIA DLA SĘDZIÓW I KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW 
A. Sędzia oceny 

1. Pierwsza kwalifikacja – Kandydat na sędziego musi: 
a. Mieć ukończone 18 lat w roku kalendarzowym, w którym następuje nominacja. 
b. Posiadać wykształcenie średnie. 
c. Złożyć oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji sędziego, określonych w szczególności 

w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 
d. Zdać egzamin na sędziego: 

i. w przypadku byłych zawodników posiadających, co najmniej klasę juniora (klasę należy posiadać 
w dyscyplinie i konkurencji, w której były zawodnik chce uzyskać uprawnienia): 
- Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (w formie testu) i praktycznej, polegającej na 

sędziowaniu (obok sędziego egzaminatora) w dwóch kategoriach (junior młodszy, junior lub 
senior) wraz z omówieniem sędziowania z sędzią głównym i uzyskaniem jego pisemnej 
akceptacji. 

- Komisja egzaminacyjna składa się z trzech osób. Komisję powołuje Kolegium Sędziów, 
a w przypadku egzaminu na uprawnienia z zakresu łyżwiarstwa synchronicznego, Komisja 
Łyżwiarstwa Synchronicznego w porozumieniu z Kolegium Sędziów. 

ii. w przypadku pozostałych osób: 
- Kandydat musi zdać egzamin na zasadach określonych w pkt. i. 
- Dodatkowo przed przystąpieniem do egzaminu kandydat musi: 

• wziąć udział w seminarium sędziowskim albo 
• wziąć udział, w co najmniej pięciu (5) godzinach treningu u trenera wskazanego przez 

Kolegium Sędziów, a w przypadku egzaminu na uprawnienia z zakresu łyżwiarstwa 
synchronicznego, Komisja Łyżwiarstwa Synchronicznego w porozumieniu z Kolegium 
Sędziów oraz pełnić rolę time keepera, co najmniej na dwóch (2) zawodach z kalendarza 
PZŁF. Osoby, które zdadzą obie części egzaminu, otrzymują stopień sędziego 
okręgowego. 

2. Przedłużenie licencji – aby przedłużyć licencję na kolejny sezon Sędzia musi: 
a. Mieć nieukończone 75 lat w roku kalendarzowym nominacji. 
b. Złożyć do 30 czerwca poprzedzającego kolejny sezon, oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia 

funkcji sędziego, określonych w szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych Przepisów 
ISU (ISU General Regulations)1. 

c. Sędziować w ostatnich trzech sezonach, co najmniej w jednych (1) zawodach z kalendarza PZŁF 
lub międzynarodowych zawodach z kalendarza ISU. 

d. Odbyć seminarium w okresie ostatnich 24 miesięcy. 
3. Odwieszenie licencji – aby odwiesić zawieszoną licencję sędziowską Sędzia musi: 

a. Mieć nieukończone 75 lat w roku kalendarzowym nominacji. 
b. Złożyć oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji sędziego, określonych w szczególności 

w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 
c. Zdać egzamin, o którym mowa w pkt. 1.d.i. 

B. Sędzia główny 
1. Pierwsza kwalifikacja – Kandydat na sędziego głównego musi: 

a. Mieć ukończone 24 lata i nieukończone 70 lat w roku kalendarzowym, w którym następuje 
nominacja. 

b. Posiadać aktywną licencję sędziowską z uprawnieniami sędziego oceny w danej dyscyplinie 
i konkurencji, co najmniej przez ostatnie 3 sezony. 

c. Złożyć oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji sędziego głównego, określonych 
w szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 

d. Posiadać najwyższą znajomość dyscypliny. 
e. Posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętności pracy w zespole. 
f. Sędziować w danej dyscyplinie i konkurencji w ostatnich trzech sezonach, co najmniej w trzech (3) 

zawodach z kalendarza PZŁF lub międzynarodowych zawodach z kalendarza ISU. 
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2. Przedłużenie licencji – aby przedłużyć licencję na kolejny sezon Sędzia główny musi: 
a. Mieć nieukończone 75 lat w roku kalendarzowym nominacji. 
b. Złożyć do 30 czerwca poprzedzającego kolejny sezon, oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia 

funkcji sędziego głównego, określonych w szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych 
Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 

c. Sędziować jako sędzia główny lub kontroler techniczny w ostatnich trzech sezonach, co najmniej 
w jednych (1) zawodach z kalendarza PZŁF lub międzynarodowych zawodach z kalendarza ISU. 

d. Odbyć seminarium w okresie ostatnich 24 miesięcy. 
3. Odwieszenie licencji – aby odwiesić zawieszoną licencję sędziowską Sędzia główny musi: 

a. Mieć nieukończone 75 lat w roku kalendarzowym nominacji. 
b. Złożyć oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji sędziego głównego, określonych 

w szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 
c. Ponownie spełnić warunki określone w pkt. 1. 

C. Kontroler techniczny 
1. Pierwsza kwalifikacja – Kandydat na Kontrolera technicznego musi: 

a. Mieć ukończone 24 lata i nieukończone 70 lat w roku kalendarzowym, w którym następuje 
nominacja. 

b. Posiadać aktywną licencję sędziowską z uprawnieniami sędziego oceny w danej dyscyplinie 
i konkurencji, co najmniej przez ostatnie 2 sezony. 

c. Złożyć oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji kontrolera technicznego, określonych 
w szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 

d. Posiadać najwyższą znajomość dyscypliny. 
e. Posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętności pracy w zespole. 
f. Sędziować w danej dyscyplinie i konkurencji, jako sędzia lub sędzia główny w ostatnich dwóch 

sezonach, co najmniej w jednych (1) zawodach z kalendarza PZŁF lub międzynarodowych 
zawodach z kalendarza ISU. 

g. Zdać egzamin na kontrolera technicznego. 
i. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (w formie testu) i praktycznej. 
ii. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech osób. Komisję powołuje Kolegium Sędziów, 

a w przypadku egzaminu na uprawnienia z zakresu łyżwiarstwa synchronicznego, Komisja 
Łyżwiarstwa Synchronicznego w porozumieniu z Kolegium Sędziów. 

2. Przedłużenie licencji – aby przedłużyć licencję na kolejny sezon Kontroler techniczny musi: 
a. Mieć nieukończone 75 lat w roku kalendarzowym nominacji. 
b. Złożyć do 30 czerwca poprzedzającego kolejny sezon, oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia 

funkcji kontrolera technicznego, określonych w szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b 
Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 

c. Sędziować jako kontroler techniczny w ostatnich dwóch sezonach, co najmniej w dwóch (2) 
zawodach z kalendarza PZŁF lub międzynarodowych zawodach z kalendarza ISU2. 

d. Odbyć seminarium w okresie ostatnich 24 miesięcy. 
3. Odwieszenie licencji – aby odwiesić zawieszoną licencję sędziowską Kontroler techniczny musi: 

a. Mieć nieukończone 75 lat w roku kalendarzowym nominacji. 
b. Złożyć oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji kontrolera technicznego, określonych w 

szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 
c. Zdać egzamin, o którym mowa w pkt. 1.g. 

D. Specjalista techniczny 
1. Pierwsza kwalifikacja – Kandydat na Specjalista technicznego musi: 

a. Mieć ukończone 21 lata i nieukończone 70 lat w roku kalendarzowym, w którym następuje 
nominacja. 

b. Wywodzić się z grona trenerów, sędziów lub byłych zawodników. 
i. W przypadku byłych zawodników musi upłynąć, co najmniej jeden sezon od zakończenia kariery 

łyżwiarskiej. 
c. Złożyć oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji specjalisty technicznego, określonych 

w szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 
d. Posiadać najwyższą znajomość dyscypliny. 
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e. Posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętności pracy w zespole. 
f. Zdać egzamin na specjalistę technicznego. 

i. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (w formie testu) i praktycznej. 
ii. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech osób. Komisję powołuje Kolegium Sędziów, 

a w przypadku egzaminu na uprawnienia z zakresu łyżwiarstwa synchronicznego, Komisja 
Łyżwiarstwa Synchronicznego w porozumieniu z Kolegium Sędziów. 

2. Przedłużenie licencji – aby przedłużyć licencję na kolejny sezon Specjalista techniczny musi: 
a. Mieć nieukończone 70 lat w roku kalendarzowym nominacji. 
b. Złożyć do 30 czerwca poprzedzającego kolejny sezon, oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia 

funkcji specjalisty technicznego, określonych w szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b 
Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 

c. Sędziować jako specjalista techniczny w ostatnich dwóch sezonach, co najmniej w dwóch (2) 
zawodach z kalendarza PZŁF lub międzynarodowych zawodach z kalendarza ISU1. 

d. Odbyć seminarium w okresie ostatnich 24 miesięcy. 
3. Odwieszenie licencji – aby odwiesić zawieszoną licencję sędziowską Specjalista techniczny musi: 

a. Mieć nieukończone 70 lat w roku kalendarzowym nominacji. 
b. Złożyć oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji specjalisty technicznego, określonych 

w szczególności w Przepisie 102 ust. 4 lit. a i b Ogólnych Przepisów ISU (ISU General Regulations)1. 
c. Zdać egzamin, o którym mowa w pkt. 1.f. 

Data / Replay operator (DRO) 
1. Pierwsza kwalifikacja – Kandydat na DRO musi: 

a. Mieć ukończone 18 lata i nieukończone 70 lat w roku kalendarzowym, w którym następuje 
nominacja. 

b. Wywodzić się z grona trenerów, sędziów, byłych zawodników lub być osobą zaangażowaną 
w łyżwiarstwo figurowe, w każdym charakterze, posiadającą znajomość operacji związanych 
z wprowadzaniem danych i obsługą systemu powtórek wideo. 

c. Posiadać najwyższą znajomość dyscypliny. 
d. Posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętności pracy w zespole. 
e. Zdać egzamin na Data / Replay operatora. 

i. Egzamin składa się wyłącznie z części praktycznej w trakcie, której weryfikowana jest również 
wiedza teoretyczna kandydata. 

ii. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech osób. Komisję powołuje Kolegium Sędziów. 
2. Przedłużenie licencji – aby przedłużyć licencję na kolejny sezon DRO musi: 

a. Mieć nieukończone 70 lat w roku kalendarzowym nominacji. 
b. Sędziować jako DRO w ostatnich dwóch sezonach, co najmniej w dwóch (2) zawodach z kalendarza 

PZŁF lub międzynarodowych zawodach z kalendarza ISU. 
3. Odwieszenie licencji – aby odwiesić zawieszoną licencję sędziowską DRO musi: 

a. Mieć nieukończone 70 lat w roku kalendarzowym nominacji. 
b. Zdać egzamin, o którym mowa w pkt. 1.e. 

 
1  Wzór oświadczenia sędziego, sędziego głównego, kontrolera technicznego i specjalisty technicznego o braku 
przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziowskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami PZŁF i ISU ustala Kolegium 
Sędziów PZŁF przed rozpoczęciem każdego sezonu. 
2  Sędziowanie konkurencji par sportowych zalicza również sędziowanie konkurencji solistek/solistów. Sędziowanie 
konkurencji solistek/solistów nie zalicza sędziowania konkurencji par sportowych. 


