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KURS NA SĘDZIEGO REGIONALNEGO NACZELNEGO PZT
Zielona Góra, 21-22 listopada 2020 r.
Miejsce Kursu:
część teoretyczna i praktyczna: sala konferencyjna Qubus Hotel Zielona Góra, ul. Ceglana 14a

Termin Kursu:
21-22.11.2020 r. (sobota, niedziela)
Przeprowadzenie szkolenia uzależnione jest od obowiązujących na dzień szkolenia obostrzeń w związku
z wystąpieniem stanu epidemii Ostateczna decyzja o realizacji kursu zostanie podjęta w dniu 16.11.2020 r.
w porozumieniu z dyrekcją Qubus Hotel Zielona Góra.
Plan Kursu:
21.11.2020 sobota
22.11.2020 niedziela

od godz. 12:00 do 18:00
od godz. 10:00 do 16:00

Organizator:
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisowego
Termin zgłoszeń:
do 12.11.2020 r.

Sposób zgłoszeń:
Formą zgłoszenia jest wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod adresem:

https://forms.gle/vJCv8MFrUJapd1NJA
Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Wyniki selekcji na kurs oraz szczegółowe informacje zostaną
rozesłane uczestnikom drogą elektroniczną do 16.11.2020 r.

Warunki uczestnictwa:
- Uprawnienia Sędziego Regionalnego PZT;
- Opłacona licencja na rok 2020;
- Minimum 3 turnieje PZT lub WZT jako sędzia główny lub strefowy;
Opłata za Kurs:
300zł - płatne po uzyskaniu informacji o przyjęciu na kurs,
na konto KS PZT:
BGŻ BNP Paribas 87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Tytuł wpłaty: „Kurs regionalny naczelny ZIELONA GÓRA – Imię i Nazwisko”
Kurs doszkalający na sędziego Regionalnego Naczelnego PZT kończy się egzaminem składającym się z części
teoretycznej, w ramach którego sprawdzana jest wiedza z zakresu Procedur i Obowiązków Sędziów PZT oraz
Regulaminu Turniejowego PZT.
Szkolenie w dużej mierze będzie miało charakter praktyczny. Niezbędne podczas szkolenia jest posiadanie
laptopa z zainstalowanym programem TPO Planner (do pobrania w strefie sędziego na portalu TPO).
Program funkcjonuje jedynie w środowisku Windows i będzie aktywny od dnia szkolenia.
Uczestnictwo w szkoleniu nie stanowi gwarancji uzyskania uprawnień Sędziego Regionalnego Naczelnego PZT.
Więcej informacji: sedziowie@sedziowiepzt.pl

