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Załącznik 2. KRYTERIA AKTUALIZACJI LICENCJI SĘDZIEGO SPORTU SAMOCHODOWEGO 
 
 
Ustala się, że do uaktualnienia licencji sędziego sportu samochodowego na rok 2020 stosuje się następujące kryteria: 

 

 

Stopień licencji Ilość uzyskanych w roku punktów 
Warunek przedłużenia licencji po dokonaniu 

obowiązkowej wpłaty kwoty ubezpieczenia 

I  i  II Minimum 14 Przedłuża się obligatoryjnie 

I  i  II Minimum 10 do 13 
Obowiązkowe uczestniczenie w szkoleniu 

zorganizowanym przez OKSS ZO PZM/GKSS PZM 

I  i  II 
Poniżej 10 lub nie była przedłużana 

w poprzednim roku (latach) 

Obowiązkowe uczestniczenie w szkoleniu 

zorganizowanym przez OKSS ZO PZM/GKSS PZM 

zakończone EGZAMINEM 

 
 
 
Za imprezę/zawody okręgowe uważa się imprezę/zawody organizowane przez klub posiadający aktualną licencję 
uprawniającą klub, do udziału w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski i nagrody PZM oraz w innych zawodach motorowych 
w dyscyplinie sport samochodowy, pod warunkiem umieszczenia ich w oficjalnym kalendarzu danego ZO PZM. 
 
 
W przypadku pełnienia swoich obowiązków na imprezach/zawodach zaliczanych do kilku cykli rozgrywek punkty do 
licencji sędziego sportu samochodowego będą sumowane, biorąc pod uwagę maksymalnie dwie najwyższe rangi 
rozgrywanych imprez/zawodów. 
 
 
Zbiory funkcji na imprezach/zawodach, za które przyznawane są punkty do aktualizacji licencji przedstawione są w 
tabeli poniżej: 
 
 

  
RANGA: PUCHAR, MISTRZOSTWA 
POLSKI I WYŻEJ 

  
RANGA: IMPREZY, ZAWODY 
OKRĘGOWE I NIŻEJ 

  

ZBIORY OGÓLNE ZBIORY SZCZEGÓŁOWE SĘDZIOWIE PKT. ZBIORY SZCZEGÓŁOWE SĘDZIOWIE PKT. 

Władze zawodów Przewodniczący ZSS 7 Przewodniczący ZSS 6 

  Członek ZSS 7 Członek ZSS 6 

  Dyrektor zawodów 7 Dyrektor zawodów 6 

  Obserwator GKSS PZM 7 Obserwator GKSS PZM 6 

Delegaci PZM Delegat Techniczny PZM 6 Delegat Techniczny PZM 5 

  Delegat ds. bezpieczeństwa 6 Delegat ds. bezpieczeństwa 5 

  Zastępcy dyrektora zawodów 6 Zastępcy dyrektora zawodów 5 

Główne osoby 
oficjalne 

Dyrektor wyścigu/ zastępca dyrektora 
wyścigu 

6 
Dyrektor wyścigu/zastępca dyrektora 
wyścigu 

5 

  asystent ds. sportowych 6 asystent ds. sportowych 5 

  asystent ds. sędziów 6 asystent ds. sędziów 5 

  asystent ds. organizacyjnych 6 asystent ds. organizacyjnych 5 

  asystent ds. zabezpieczenia 6 asystent ds. zabezpieczenia 5 

  
sekretarz zawodów/kierownik biura 
zawodów 

6 
sekretarz zawodów/kierownik biura 
zawodów 

5 

  
odpowiedzialny/a za kontakty z 
zawodnikami 

6 
odpowiedzialny/a za kontakty z 
zawodnikami 

5 
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Kierownicy służb sekretarz ZSS 5 sekretarz ZSS 4 

  kierownik centrum kierowania 5 kierownik centrum kierowania 4 

  kierownik badania kontrolnego 5 kierownik badania kontrolnego 4 

  kierownik parku serwisowego 5 kierownik parku serwisowego 4 

  kierownik parku zamkniętego 5 kierownik parku zamkniętego 4 

  kierownik przegrupowania 5 kierownik przegrupowania 4 

  
kierownik odcinka specjalnego, 
testowego, kwalifi. 

5 
kierownik odcinka specjalnego, 
testowego, kwalifi. 

4 

  kierownik PKC (punktu kontroli czasu) 5 kierownik PKC (punktu kontroli czasu) 4 

  kierownik startu, mety 5 kierownik startu, mety 4 

  kierownik trasy 5 kierownik trasy 4 

  kierownik zabezpieczenia trasy, OS 5 kierownik zabezpieczenia trasy, OS 4 

  kierownik pomiaru czasu 5 kierownik pomiaru czasu 4 

  obliczenia komputerowe PZM 5 obliczenia komputerowe PZM 4 

  kierownik komisja obliczeń  5 kierownik komisja obliczeń  4 

  kierownik łączności 5 kierownik łączności 4 

  kierownik parku maszyn 5 kierownik parku maszyn 4 

  kierownik DEPOT 5 kierownik DEPOT 4 

  kierownik PO, PP, PS 5 kierownik PO, PP, PS 4 

Służby, sędziowie, 
ekipy 

sędzia sportowy 4 sędzia sportowy 3 

  pracownik biura zawodów 4 pracownik biura zawodów 3 

  
asystent odp. za kontakty z 
zawodnikami 

4 asystent odp. za kontakty z zawodnikami 3 

  operator centrum kierowania 4 operator centrum kierowania 3 

  sędzia techniczny 4 sędzia techniczny 3 

  kontroler tankowania 4 kontroler tankowania 3 

  sędzia pracujący w parku serwisowym 4 sędzia pracujący w parku serwisowym 3 

  sędzia pracujący w parku zamkniętym 4 sędzia pracujący w parku zamkniętym 3 

  sędzia pracujący w parku maszyn 4 sędzia pracujący w parku maszyn 3 

  sędzia PKC (punktu kontroli czasu) 4 sędzia PKC (punktu kontroli czasu) 3 

  sędzia faktu 4 sędzia faktu 3 

  sędzia flagowy 4 sędzia flagowy 3 

  sędzia startu (starter) 4 sędzia startu (starter) 3 

  sędzia mety 4 sędzia mety 3 

  sędzia trasy 4 sędzia trasy 3 

  sędzia zabezpieczenia 4 sędzia zabezpieczenia 3 

  handicaper 4 handicaper 3 

  sędzia chronometrażysta 4 sędzia chronometrażysta 3 

  sędzią PO (punktu obserwacyjnego) 4 sędzią PO (punktu obserwacyjnego) 3 

  sędzia PP (pól przedstartowych) 4 sędzia PP (pól przedstartowych) 3 

  sędzia PS (pól startowych) 4 sędzia PS (pól startowych) 3 

  sędzia DEPOT 4 sędzia DEPOT 3 

  sędzia ds. gospodarczych/wyposażenia 4 sędzia ds. gospodarczych/wyposażenia 3 

Członkowie władz 
i komisji 

udział we władzach FIA (komisje) 14     

PZM, FIA Przewodniczący GKSS PZM 12 Przewodniczący OKSS PZM 10 

  Członek GKSS PZM 10 Członek OKSS PZM 8 

  Sekretariat GKSS PZM 8 Sekretariat OKSS PZM 6 
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praca w zespołach powołanych przez 
GKSS 

6 
praca w zespołach powoływanych przez 
OKSS 

4 

  egzaminator szkoleń/kursów 
zatwierdznych przez GKSS 

5 egzaminator szkoleń/kursów zatwierdznych 

przez OKSS 
3 

Inne funkcje 
inspektor torów motorowych - 
specjalizacja Samochody 

    2 

  komisarz ds. ochrony środowiska     2 

  
sędzia pracujący na próbie sportowej na imprezach: turystycznych, pojazdów 
zabytkowych lub BRD oraz kursach na licencję RN i BC 

2 

  pomocnik na BK 2 pomocnik na BK 1 

  pomocnik w biurze 2 pomocnik w biurze 1 

  
pomocnik odpowiedzialnego za 
kontakty 

2 pomocnik odpowiedzialnego za kontakty 1 

Funkcje na 
zawodach 
które nie 
otrzymują 
punktów: 
  
  
  
  
  

rzecznik prasowy        

kierownik ds. PR, marketingu, 
publiczności 

      

kierownik biura prasowego       

pracownik biura prasowego       

kierownik ds. finansowych       

finanse - kasa       

lekarz zawodów        

 
 


