
Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Krótki opis

Dla kogo ?

Wymagany wiek Brak 16 lat 18 lat 18 lat

Test On-line

Nie dotyczy

Zalecane Zalecane Wymagane Wymagane

Nie dotyczy Brak 2 lata 3 lata

Recertyfikacja Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie Tak Tak Tak Tak

Kolegium Sędziów PZSQ (dokument wersja 1.0)

Podstawowe wprowadzenie i  znajomosścś przepisoś w 
gry w squashu, w tym bezpieczenś stwo i 
przeszkadzanie

Podstawowy kurs sędziego rozwijający znajomosścś 
przepisoś w i wprowadzający podstawowe 
umiejętnosści pracy jako Sędzia Squasha

Rozszerzony kurs sędziego zwiększający wiedzę nt. 
przepisoś w i umiejętnosści sędziowskie

Zaawansowany kurs sędziego rozszerząjący wiedzę i 
zasady pracy sędziego
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Stopienś  dedykowany jest dla kazżdego ( w tym 
junioroś w), kto chce poznacś lub usystematyzowacś 
przepisy gry w squasha podnosząc tym samym swoją 
sświadomosścś i bezpieczenś stwo.

Stopienś  dedykowany jest osobom chcącym pracowacś 
jako sędzia na turniejach lokalnych, ligowych i 
ogoś lnopolskich

Stopienś  dedykowany jest osobom chcącym pracowacś 
jako sędzia na turniejach ogoś lnopolskich i 
międzynarodowych

Stopienś  dedykowany osobom chcącym pracowacś jako 
sędzia na turniejach międzynarodowych

Sposób zdobycia 
kwalifikacji

1. Kurs Sędziego Klubowego 
2. Pozytywnie zdany egzamin teoretyczny 
3. Pozytywnie zdany egzamin praktyczny

1. Kurs Sędziego Turniejowego
2. Pozytywnie zdany egzamin teoretyczny 
3. Pozytywnie zdany egzamin praktyczny

1. Kurs Sędziego Narodowego
2. Pozytywnie zdane 3 egzaminy praktyczne
3. Udokumentowane dosświadczenie sędziowskie - Log 
sędziowski
4. Pozytywnie zamknięty Przewoś d Sędziego 
Narodowego

lub

- 3 pozytywne Assesmenty ESF/WSF

Wytyczne egzaminu 
praktycznego

- prowadzenie meczu zgodnie z oficjalnym    
   protokołem
- wykazanie kompletnej znajomosści podstawowych 
   przepisoś w gry w squasha
- wykazanie podstawowej komunikacji z 
   zawodnikami
- uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu 
   praktycznego: 
        * 85% pozytywnych ocen decyzji sędziowskich 
           z 20 wymaganych 
        * Assesment mozże bycś podczas dowolnego 
           meczu turnieju seniorskiego B (lub wyzżej) lub 
           turnieju juniorskiego kat. U19. 
        * Maksymalnie 3 łączone mecze.   

Wymagania Level 1 oraz: 

- wykazanie rozszerzonej znamojosści przepisoś w gry 
   w squasha
- zaprezentowanie dobrej komunikacji z 
   zawodnikami i kontroli meczu
- poprawne rozumienie roś l Sędzia / Marker
- uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu 
   praktycznego: 
        * 85% pozytywnych ocen decyzji sędziowskich 
           z 20 wymaganych 
        * Assesment mozże bycś podczas dowolnego 
           meczu turnieju seniorskiego A (lub wyzżej). 
        * Mecz musi zawieracś min 2 decyzje typu 
           Influent lub Difficult 

Wymagania Level 2 oraz:

- wykazanie zaawansowanej znajomosści przepisoś w 
   oraz poruszania zawodnikoś w elite na poziomie 
   narodowym
- zaprezentowanie bardzo dobrej komunikacji z 
   zawodnikami i kontroli meczu
- zaprezentowanie umiejętnosści zarządzania 
  meczem w sytuacji stresowej.
- umiejętnosścś prowadzenia meczu w języku 
   angielskim
- uzyskanie pozytywnego wyniku z 3 egzaminoś w 
   praktycznych: 
         * 85% pozytywnych ocen decyzji sędziowskich  
            z 20 wymaganych 
         * Assesment mozże bycś podczas meczoś w 1-8 
            Turnieju rangi mistrzostw lub na turniejach 
            międzynarodowych
          * Mecz musi zawieracś min 2 decyzje typu 
             Influent lub Difficult 

Prowadzenie logu 
sędziowskiego

Doświadczenie na 
poprzednim poziomie

1 Assesment raz na 3 lata lub udział w imprezie rangi 
mistrzostw lub międzynarodowej PZSQ/ESF/WSF

1 Assesment raz na 2 lata lub udział w imprezie 
międzynarodowej PZSQ/ESF/WSF

1 Assesment raz na 3 lata lub udział w imprezie 
międzynarodowej rangi ESF/WSF

Uprawnienia do 
sędziowania

- turnieje Juniorskie
- turnieje Seniorskie rangi A i nizższej
- turnieje Masters
- turnieje rangi Mistrzostw do poziomu cświercśfinałoś w 
drabinki głoś wnej

- turnieje Juniorskie
- turnieje Seniorskie rangi A i nizższej
- turnieje Masters
- turnieje rangi Mistrzostw
- turnieje międzynarodowe

- turnieje Juniorskie
- turnieje Seniorskie rangi A i nizższej
- turnieje Masters
- turnieje rangi Mistrzostw
- turnieje międzynarodowe
 ze szczegoś lnym naciskiem na mecze fazy medalowej

Uprawnienia Sędziego 
Głównego

Tak, po ukonś czeniu 18 lat (z wyłączeniem turniejoś w 
rangi Mistrzostw)
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