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KURS SĘDZIOWSKI Z ZAKRESU KOSZYKÓWKI 
 

Marzysz o tym, aby znaleźć się w centrum boiskowych wydarzeń, prowadzić mecze 
zawodników, których na co dzień oglądasz w TV? A może chciałbyś poznać przepisy i 
zrozumieć, co to jest faul, piłka martwa lub żywa? Może Twoim celem jest otrzymywanie 
wynagrodzenia za hobby albo podróżowanie po całym globie? Lubisz basket i nie wyobrażasz 
sobie świata bez niego? Chcesz się rozwijać i stawać się coraz lepszym? Jeśli na któreś z 
powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco – weź udział w kursie sędziowskim! 

Wszystkich pasjonatów sportu, szczególnie „pomarańczowej piłki”, serdecznie zapraszamy do 
udziału w kursie na sędziów koszykówki. Jest to niepowtarzalna okazja, aby poznać 
najważniejsze przepisy i interpretacje, łączyć swoje zainteresowania z pracą, poznać 
ciekawych ludzi i miejsca, bezpośrednio uczestniczyć we wszelkich wydarzeniach 
koszykarskich, nie tylko w naszym regionie itd. 

Dla wszystkich kursantów przygotowano m.in.: 
- pakiet startowy, 
- bogate zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, 
- ciekawe prezentacje multimedialne, 
- materiały szkoleniowe, 
- zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę szkoleniową. 

Kurs będzie się składał z części teoretycznej (ok. 20 godzin), praktycznej (ok. 10 
godzin), praktyk (10 godzin) oraz pisemnego i ustnego egzaminu końcowego. Po 
pozytywnym zaliczeniu kursu oraz egzaminu, sędziowie kandydaci otrzymają uprawnienia do 
prowadzenia zawodów szkolnych z zakresu koszykówki. 

Zajęcia odbędą się w 26 maja i 02 czerwca 2018 r. w ZSO w Łasku-Kolumnie od godz. 9.00 

Część praktyczna zakończona egzaminem – 08 -10.06.2018 r. 

Cena kursu: 

- dla sędziów boiskowych i funkcyjnych– 90 zł (w tym wliczona jest opłata za egzamin 
końcowy) 

Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na załączonym druku wysyłamy na adres 
dyrektor@lszs.pl do 18 maja 2018 r. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc 
będzie decydowała data wysłania zgłoszenia. 
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Tematyka części e-learningowej 
 

Tematyka części egzaminacyjnej 
08 - 10.06.2018 

 
Część I 

Gra 
Boisko i wyposażenie 
Drużyny 
Zasady gry  

Część II i III 
Błędy  
Faule 
 

Część IV 
 

SĘDZIOWIE, SĘDZIOWIE STOLIKOWI, 
KOMISARZ: Obowiązki i uprawnienia 
 

Część V 
Sygnały sędziów 
Protokół meczu 
Klasyfikacja drużyn 

 
– omówienie wybranych przepisów gry 
(pytania i odpowiedzi) 
 
– egzamin teoretyczny  
 
– praktyczne sędziowanie meczów w 
trakcie turnieju Multibasketmania 2018 
08 -10.06.2018  
 
 
– omówienie wyników testów 
teoretycznych i praktycznych, rozdanie 
zaświadczeń dla osób, które ukończą 
szkolenie z wynikiem pozytywnym. 
 
 – zakończenie szkolenia  
 

 

 


