
  

Plan obozu szkoleniowego 
 Kolegium Sędziów ZZPN 

6-8 września 2018,  
OW Mewa w Niechorzu, ul. Leśna 8 

www.mewa-niechorze.pl 
 

Czwartek: 
 

od 15:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie, rejestracja na egzaminy (odbiór koszulki startowej, okazanie ważnych badań 
lekarskich), przedłużanie ważności licencji sędziowskich na sezon 2018/19 

17:30 
- egzaminy teoretyczne dla sędziów IV ligi i awansowych do IV ligi– średnia sala  

- egzamin teoretyczny dla sędziów klasy “O/A” i obserwatorów – namiot konferencyjny 
- egzaminy teoretyczne dla sędziów awansowych do klasy “O”– mała sala 

18:15  
- egzaminy teoretyczne dla sędziów klasy “B/C” oraz Kadetów 2018 – namiot konferecyjny  

od 18:45 kolacja 
20:00 oficjalne otwarcie obozu, spotkanie z Zarządem KS ZZPN, omówienie Regulaminów Zasad Awansu i Spadku – namiot 

konferencyjny 
 

Piątek: 
 

od 7:00 śniadanie 
8:45 pamiątkowe zdjęcie - stadion 

9:00 - 10:30 wykład szkoleniowy nr 1, prowadzenie: Marcin Szulc (były sędzia międzynarodowy, członek Centralnej Komisji 
Szkoleniowej KS PZPN) – namiot konferecyjny 

10:45 egzaminy kondycyjne dla sędziów IV ligi i kl. “O/A” oraz awansowych - stadion 
(dla pozostałych czas wolny)  

12:30-14:00 obiad 
14:15-15:45 wykład szkoleniowy nr 2, prowadzenie: Marcin Szulc (były sędzia międzynarodowy, członek Centralnej Komisji 

Szkoleniowej KS PZPN) –  namiot konferencyjny 
16:00  

- egzaminy kondycyjne dla sędziów kl. “B/C” oraz sędziów 45+ i kobiet; - stadion 
- test filmowy dla obserwatorów i wytyczne w sezonie 2018/19 – namiot konferencyjny 

(dla pozostałych czas wolny)  
19:00 grill 

20:45 projekcja meczu w ramach Ligi Narodów Włochy - Polska 
 

Sobota 
 

od 7:00 śniadanie 
9:00 ogłoszenie wyników egzaminów – namiot konferencyjny 

9:15-10:45 wykład szkoleniowy nr 3, prowadzenie: Karolina Tokarska (sędzia międzynarodowa) – namiot konferencyjny 
11:00-13:00 obiad, wyjazd uczestników 

 
 Podczas obozu obo wi ązuj e dress code: dres + pol o firmy Saller 

 Harm onogram egzami nów zost ani e podany w o sobny m kom unikaci e 
 W czasi e wol nym m ożl i wość korzyst ani a z at rakcj i ośrodka (basen, boi ska  

 sport o we, pl aża) 
 
 
 

W sprawach organizacyjnych dot. obozu informacji udzielają: Kierownik obozu: Tomasz Wilkanowski 
Zastępca kierownika obozu: Julian Bumbul Życzymy przyjemnego pobytu! 

http://www.mewa-niechorze.pl/
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