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REGULAMIN SZKOLEŃ I OCENY PRACY SĘDZIÓW PZT
§1. ZAKRES DZIAŁANIA
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich kandydatów na sędziów PZT oraz wszystkich sędziów PZT.
§2. UPRAWNIENIA SĘDZIOWSKIE
1. Określa się następujące stopnie uprawnień sędziowskich Polskiego Związku Tenisowego:
1.1. Sędzia Regionalny;
1.2. Sędzia Regionalny Naczelny;
1.3. Sędzia Związkowy;
1.4. Sędzia Związkowy Naczelny;
1.5. Sędzia międzynarodowy.
2. Uprawnienia sędziowskie określają możliwości pracy sędziów PZT według kategorii: sędziego liniowego, sędziego głównego, sędziego naczelnego oraz
szefa sędziów. Podział uprawnień wg kategorii sędziowskich określa tabela:
Kategoria
Sędzia główny
Sędzia naczelny
Szef sędziów

Stopnie uprawnień
Regionalny PZT
Związkowy PZT
Międzynarodowy
Regionalny PZT
Związkowy PZT
Międzynarodowy
Międzynarodowy

3. Kandydaci na sędziów oraz sędziowie podnoszący swoje uprawnienia zobowiązani są spełniać następujące wymagania:
3.1. Sędzia Regionalny:
i. ukończone 16 lat;
ii. zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, organizowanych przez Kolegium Sędziów PZT;
iii. zobowiązanie do wykonywania obowiązków sędziego tenisowego, określonych w Procedurach i Obowiązkach Sędziów PZT;
iv. zgoda na przetwarzanie przez Kolegium Sędziów PZT danych osobowych kandydata;
v. ukończony z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy na Sędziego Regionalnego;
vi. wniesiona opłata licencyjna na dany rok.
3.2. Sędzia Regionalny Naczelny:
i. uprawnienia Sędziego Regionalnego;
ii. minimum 3 turnieje jako sędzia główny/strefowy na turniejach z kalendarza PZT lub WZT;
iii. ukończony z wynikiem pozytywnym kurs uzupełniający na Sędziego Regionalnego Naczelnego;
3.3. Sędzia Związkowy:
i. uprawnienia Sędziego Regionalnego;
ii. minimum 2 lata stażu sędziowskiego;
iii. minimum 40 meczów jako sędzia główny w okresie trzech lat wstecz od daty zgłoszenia się na kurs;
iv. rekomendacja Prezydium KS PZT do odbycia kursu;
v. ukończony z wynikiem pozytywnym kurs zaawansowany na Sędziego Związkowego;
vi. wniesiona opłata licencyjna na dany rok.
3.4. Sędzia Związkowy Naczelny:
i. uprawnienia Sędziego Związkowego lub Sędziego Regionalnego Naczelnego;
ii. minimum 2 lata stażu sędziowskiego;
iii. ukończone 21 lat;
iv. średnie wykształcenie;
v. minimum 25 turniejów z kalendarza PZT lub WZT jako sędzia naczelny;
vi. rekomendacja Prezydium KS PZT do odbycia kursu;
vii. ukończony z wynikiem pozytywnym kurs zaawansowany na Sędziego Związkowego Naczelnego;
viii. wniesiona opłata licencyjna na dany rok.
3.5. Sędzia międzynarodowy (ITF White Badge):
i. uprawnienia Sędziego Związkowego (dla sędziów aplikujących na kurs dla sędziów głównych – Chair Umpire) lub Sędziego Związkowego
Naczelnego (dla sędziów aplikujących na kurs dla sędziów naczelnych – Referee );
ii. minimum 2 lata stażu jako Sędzia Związkowy (dla sędziów aplikujących na kurs dla sędziów głównych) lub jako Sędzia Związkowy
Naczelny (dla sędziów aplikujących na kurs dla sędziów naczelnych);
iii. minimum 40 meczów jako sędzia główny na międzynarodowych turniejach zawodowych, międzynarodowych turniejach w kategorii
juniorów lub Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn w okresie trzech lat wstecz od daty zgłoszenia się na kurs (dla sędziów aplikujących
na kurs dla sędziów głównych) lub minimum 3 turnieje jako sędzia naczelny na krajowych turniejach rangi mistrzowskiej lub turniejach
międzynarodowych w okresie trzech lat wstecz od daty zgłoszenia się na kurs (dla sędziów aplikujących na kurs dla sędziów naczelnych);

iv. w przypadku sędziów aplikujących na kurs dla szefów sędziów (Chief Umpire) należy spełnić wymagania określone dla sędziów
aplikujących na kurs dla sędziów głównych lub sędziów naczelnych;
v. rekomendacja Prezydium KS PZT do zgłoszenia na kurs;
vi. ukończone seminarium dla kandydatów na szkołę ITF zakończone egzaminem ze znajomości przepisów i procedur w języku angielskim;
vii. wniesiona opłata licencyjna na dany rok;
viii. ukończony z wynikiem pozytywnym kurs ITF Level II (ITF White Badge).
4. Sędziowie PZT, w zależności od posiadanego stopnia uprawnień, upoważnieni są do pracy na następujących turniejach:
4.1. Sędzia Regionalny:
i. sędzia liniowy na wszystkich turniejach tenisowych;
ii. sędzia główny/strefowy na wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach we wszystkich kategoriach wiekowych;
iii. za zgodą Prezydium KS PZT sędzia główny/strefowy na turniejach rangi mistrzowskiej we wszystkich kategoriach wiekowych;
iv. za zgodą Prezydium KS PZT sędzia główny/strefowy na międzynarodowych turniejach w kategoriach młodzieżowych;
4.2. Sędzia Regionalny Naczelny:
i. sędzia liniowy na wszystkich turniejach tenisowych;
ii. sędzia główny/strefowy na wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach we wszystkich kategoriach wiekowych;
iii. za zgodą Prezydium KS PZT sędzia główny/strefowy na turniejach rangi mistrzowskiej we wszystkich kategoriach wiekowych;
iv. za zgodą Prezydium KS PZT sędzia główny/strefowy na międzynarodowych turniejach w kategoriach młodzieżowych;
v. sędzia naczelny na wojewódzkich turniejach tenisowych;
vi. za zgodą Prezydium KS PZT sędzia naczelny na turniejach OTK rangi 3 w województwie właściwym dla miejsca zamieszkania sędziego.
4.3. Sędzia Związkowy:
i. sędzia liniowy na wszystkich turniejach tenisowych;
ii. sędzia główny/strefowy na wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach we wszystkich kategoriach wiekowych;
iii. sędzia główny/strefowy na turniejach rangi mistrzowskiej we wszystkich kategoriach wiekowych;
iv. sędzia główny/strefowy na międzynarodowych turniejach w kategoriach młodzieżowych;
v. sędzia główny/strefowy na turniejach zawodowych, o ile zezwalają na to odpowiednie przepisy organizacji międzynarodowej, zarządzającej
turniejem;
vi. sędzia naczelny na wojewódzkich turniejach tenisowych;
vii. sędzia naczelny na turniejach OTK rangi 3.
viii. szef sędziów na turniejach międzynarodowych, o ile zezwalają na to odpowiednie przepisy organizacji międzynarodowej, zarządzającej
turniejem;
4.4. Sędzia Związkowy Naczelny:
i. sędzia liniowy na wszystkich turniejach;
ii. sędzia główny/strefowy na wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach we wszystkich kategoriach wiekowych;
iii. za zgodą Prezydium KS PZT sędzia główny/strefowy na turniejach rangi mistrzowskiej we wszystkich kategoriach wiekowych;
iv. za zgodą Prezydium KS PZT sędzia główny/strefowy na międzynarodowych turniejach w kategoriach młodzieżowych;
v. sędzia naczelny na wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach we wszystkich kategoriach wiekowych;
vi. sędzia naczelny na turniejach rangi mistrzowskiej we wszystkich kategoriach wiekowych;

vii. sędzia naczelny na turniejach międzynarodowych, o ile zezwalają na to odpowiednie przepisy organizacji międzynarodowej, zarządzającej
turniejem;
viii. szef sędziów na turniejach międzynarodowych, o ile zezwalają na to odpowiednie przepisy organizacji międzynarodowej, zarządzającej
turniejem;
4.5. Sędzia międzynarodowy :
i. sędzia liniowy, główny/strefowy, naczelny, szef sędziów na wszystkich turniejach, o ile pozwalają na to odpowiednie przepisy organizacji
międzynarodowej zarządzającej turniejem.
§3. OBOWIĄZKI SĘDZIOWSKIE
1. Wszyscy sędziowie zobowiązani są do corocznego dokumentowania pracy sędziowskiej za pomocą kart pracy w systemie TPO w terminie określonym
przez Prezydium KS PZT.
2. Wszyscy sędziowie zobowiązani są do wniesienia rocznej opłaty licencyjnej zgodnie z Regulaminem Finansowym PZT w terminie określonym przez
Prezydium KS PZT, począwszy od pełnego okresu licencjonowania następującego po dacie uzyskania bądź podniesienia uprawnień.
3. Sędziowie aby utrzymać uprawnienia sędziowskie na danym stopniu zobowiązani są do spełniania następujących wymagań:
1.1. Sędzia Regionalny:
i. Pracy na co najmniej 1 turnieju w jakimkolwiek charakterze w czterech pełnych okresach licencjonowania poprzedzających termin
wypełnienia karty pracy danym roku kalendarzowym;
1.2. Sędzia Regionalny Naczelny:
i. Pracy na co najmniej 3 turniejach w charakterze sędziego naczelnego w dwóch pełnych okresach licencjonowania poprzedzających termin
wypełnienia karty pracy danym roku kalendarzowym;
1.3. Sędzia Związkowy:
i. Pracy w charakterze sędziego głównego na co najmniej 10 meczach odbywających się na turniejach z kalendarza PZT w dwóch pełnych
okresach licencjonowania poprzedzających termin wypełnienia karty pracy danym roku kalendarzowym;
ii. Corocznej oceny znajomości przepisów gry w tenisa oraz regulaminów PZT w trybie określonym przez Prezydium KS PZT.
1.4. Sędzia Związkowy Naczelny:
i. Pracy w charakterze sędziego naczelnego na co najmniej 3 turniejach z kalendarza PZT w dwóch pełnych okresach licencjonowania
poprzedzających termin wypełnienia karty pracy danym roku kalendarzowym;
ii. Corocznej oceny znajomości przepisów gry w tenisa oraz regulaminów PZT w trybie określonym przez Prezydium KS PZT.
1.5. Sędzia międzynarodowy:
i. Spełnienia wymagań określonych przez Międzynarodową Federację Tenisową w zależności od posiadanych uprawnień.
4. Terminy o których mowa w ust. 1 i 2 określane są przez Prezydium KS PZT i ogłaszane na oficjalnej stronie Kolegium Sędziów PZT z co najmniej
30-dniowym wyprzedzeniem.
5. Osoby, które nabyły uprawnienia w danym roku kalendarzowym zobowiązane są do dokumentowania działalności sędziowskiej począwszy od pierwszego
pełnego okresu licencjonowania rozpoczynającego się po dacie nabycia uprawnień.
6. Sędziom, którzy nie spełnią wymagań określonych w ust. 1-3 mogą zostać obniżone lub odebrane uprawnienia sędziowskie.

7. Obniżenie lub odebranie uprawnień sędziowskich zapada w drodze decyzji Prezydium KS PZT, od której osobie, której obniżono lub odebrano uprawnienia
przysługuje odwołanie do Zarządu PZT.
§4. ZASADY MONITORINGU I OCENY PRACY SĘDZIÓW PZT
1. Jakość pracy sędziów PZT podlega ocenie, której celem jest doskonalenie umiejętności indywidualnych sędziów oraz rekomendowanie zmian programów
szkoleń sędziów PZT.
2. Praca sędziów oceniana jest co do zasady przez sędziego naczelnego w raporcie oceny turnieju, który każdorazowo przesyłany jest do Prezydium KS PZT
w trybie określonym w Regulaminach Turniejowych PZT.
3. Na wniosek Prezydium KS PZT lub z inicjatywy własnej sędzia naczelny może dokonać oceny szczegółowej pracy sędziego głównego/strefowego. Sędzia
naczelny może również zlecić dokonanie oceny innemu sędziemu desygnowanemu na dany turniej.
4. Prezydium KS PZT może powołać sędziego obserwatora, którego zadaniem jest ocena pracy wszystkich sędziów desygnowanych na dany turniej. W takim
przypadku Prezydium KS PZT informuje organizatora turnieju oraz sędziego naczelnego o planowanej obserwacji, nie później niż 2 dni przed planowanym
rozpoczęciem turnieju.
5. Prezydium KS PZT zapewnia sędziemu obserwatorowi wynagrodzenie dzienne w wysokości 150% stawki sędziego naczelnego na turnieju, który podlega
obserwacji, a także zwrot kosztów przejazdu oraz zakwaterowania wg warunków określonych w Regulaminie Finansowym PZT dla delegacji sędziowskich.
6. Ocena, o której mowa w ust. 3 i 4 dokonywana jest w formie raportu na formularzach, których wzór określa Prezydium KS PZT w drodze uchwały. Raport
oceny przekazywany jest sędziemu naczelnemu ocenianego turnieju oraz Prezydium KS PZT w terminie 7 dni od daty zakończenia czynności oceniających.
7. Funkcję sędziego obserwatora może pełnić wyłącznie osoba o uprawnieniach wyższych niż sędzia naczelny ocenianego turnieju.
8. Sędziowie Związkowi oraz Sędziowie Związkowi Naczelni zobowiązani są do corocznej oceny znajomości przepisów gry w tenisa oraz regulaminów PZT
w trybie określonym przez Prezydium KS PZT.
9. Wnioski z oceny pracy sędziów mogą stanowić podstawę do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
§5. RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ SĘDZIÓW PZT
1. Kurs podstawowy na Sędziego Regionalnego
1.1. Czas trwania kursu: 3 dni.
1.2. Zakres tematyczny kursu:
i. Część teoretyczna:
 Przepisy gry w tenisa;
 Kodeks Sędziego PZT;
 Technika i procedury obowiązujące sędziów liniowych;
 Technika i procedury obowiązujące sędziów głównych;
 Technika i procedury obowiązujące sędziów strefowych. Sędziowanie bez sędziów głównych;
 Kodeks Postępowania Zawodnika;
ii. Część praktyczna:
 Technika pracy sędziów liniowych i głównych;

1.3. Forma zaliczenia kursu:
i. Egzamin:
 30 pytań testowych z zakresu omawianego na kursie (30 pkt);
 Ocena umiejętności praktycznych (2 pkt);
ii. Kryterium zdawalności:
 co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi w teście (24 pkt);
 co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania (26 pkt).
2. Kurs doszkalający na Sędziego Regionalnego Naczelnego
1.1. Czas trwania kursu: 2 dni.
1.2. Zakres tematyczny kursu:
i. Test wstępny z przepisów gry w tenisa – omówienie.
ii. Część teoretyczna:
 Regulaminy Turniejowe PZT;
 Techniki i procedury pracy sędziego naczelnego.
iii. Część praktyczna – warsztaty:
 Procedura weryfikacji zawodników;
 Procedura losowania;
 Procedura układania planu gier;
 Sprawozdawczość turniejowa w programie komputerowym do obsługi turniejów PZT;
1.3. Forma zaliczenia kursu:
i. Egzamin:
 20 pytań testowych z zakresu omawianego na kursie (20 pkt);
 2 pytania opisowe (6 pkt);
 Ocena umiejętności praktycznych (4 pkt);
ii. Kryterium zdawalności:
 co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi w teście (17 pkt);
 co najmniej 85% punktów możliwych do uzyskania (26 pkt);
3. Kurs zaawansowany na Sędziego Związkowego PZT
1.1. Czas trwania kursu: 3 dni.
1.2. Zakres tematyczny kursu:
i. Test wstępny z przepisów gry w tenisa – omówienie.
ii. Część teoretyczna:
 Przepisy gry w tenisa;
 Kodeks Sędziego PZT;
 Kodeks Postępowania Zawodnika;

 Procedury i Obowiązki Sędziów PZT;
 Techniki i procedury pracy sędziego naczelnego;
iii. Część praktyczna :
 warsztaty z podstaw pracy sędziego naczelnego;
 min. 2 mecze jako sędzia główny na turnieju rangi mistrzowskiej;
1.3. Forma zaliczenia kursu:
i. Egzamin:
 40 pytań testowych z zakresu omawianego na kursie (40 pkt);
 4 pytania opisowe (12 pkt);
 Ocena umiejętności praktycznych (18 pkt);
ii. Kryterium zdawalności:
 co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi w teście (34 pkt);
 co najmniej 85% punktów możliwych do uzyskania (60 pkt);
4. Kurs zaawansowany na Sędziego Związkowego Naczelnego PZT
1.1. Czas trwania kursu: 3 dni.
1.2. Zakres tematyczny kursu:
i. Test wstępny z przepisów gry w tenisa – omówienie.
ii. Część teoretyczna:
 Przepisy gry w tenisa;
 Kodeks Sędziego PZT;
 Kodeks Postępowania Zawodnika;
 Regulaminy Turniejowe PZT;
 Zaawansowane techniki i procedury pracy sędziego naczelnego;
iii. Część praktyczna – warsztaty:
 Procedury związane z turniejami w zależności od formuły rozgrywania (tradycyjne, grupowe, masters);
 Procedury związane z rozgrywkami drużynowymi;
1.3. Forma zaliczenia kursu:
i. Egzamin:
 50 pytań testowych z zakresu omawianego na kursie (50 pkt);
 4 pytania opisowe (12 pkt);
 Ocena umiejętności praktycznych (8 pkt);
ii. Kryterium zdawalności:
 co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi w teście (43 pkt.);
 co najmniej 85% punktów możliwych do uzyskania (60 pkt.);
5. Seminaria doszkalające

1.1. Prezydium KS PZT może organizować seminaria doszkalające dla sędziów na różnych szczeblach uprawnień.
1.2. Zakres merytoryczny seminarium określany jest każdorazowo przez Prezydium KS PZT.
1.3. Celem seminarium jest podniesienie umiejętności sędziowskich, szczególnie w sytuacjach istotnych zmian w zakresie przepisów, procedur lub
metod sprawozdawczości turniejowej.
6. Grupy promocyjne
1.1. Prezydium KS PZT może powołać grupę promocyjną na danym szczeblu uprawnień sędziowskich, spośród sędziów aspirujących do rozwoju
umiejętności sędziowskich, w szczególności:
i. grupę promocyjną dla sędziów regionalnych, aspirujących do zdobycia uprawnień Sędziego Związkowego;
ii. grupę promocyjną dla sędziów regionalnych naczelnych, aspirujących do zdobycia uprawnień Sędziego Związkowego Naczelnego.
1.2. Powołanie sędziego do grupy promocyjnej odbywa się w drodze decyzji Prezydium KS PZT, po konsultacji z właściwymi dla każdego sędziego
strukturami regionalnymi.
1.3. Celem grupy promocyjnej jest weryfikacja umiejętności sędziowskich na danym poziomie oraz umożliwienie sędziom zdobycia większego
doświadczenia, w szczególności poprzez:
i. uwzględnianie przez Prezydium KS PZT sędziów powołanych do grupy promocyjnej w procesie desygnacji na turnieje ogólnopolskie i rangi
mistrzowskiej;
ii. formalną ewaluację pracy sędziów powołanych do grupy na turniejach krajowych.
1.4. Skład grupy promocyjnej ulega weryfikacji dwa razy w roku, po zakończeniu sezonu letniego oraz sezonu halowego.
7. Szczegółowy program szkoleń na poszczególnych stopniach, zgodny z ramowym programem szkoleń, określa Prezydium KS PZT w drodze uchwały.
§6. WARUNKI ORGANIZACYJNO-FINANSOWE SZKOLEŃ SĘDZIÓW PZT
1. Kurs podstawowy na Sędziego Regionalnego
1.1. Organizator kursu: Prezydium KS PZT na wniosek właściwych struktur regionalnych.
1.2. Częstotliwość kursu: co najmniej 3 razy w roku przed rozpoczęciem sezonu letniego.
1.3. Liczba uczestników: 10-15 osób.
1.4. Opłata za kurs: 400 zł.
1.5. Kurs prowadzony jest przez dwóch wykładowców, z których co najmniej jeden posiada uprawnienia międzynarodowe (minimum ITF White
Badge).
1.6. Wykładowca otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 1200 zł za kurs. Prezydium KS PZT zapewnia wykładowcom zamiejscowym zwrot
kosztów przejazdu oraz zakwaterowania wg warunków określonych w Regulaminie Finansowym PZT dla delegacji sędziowskich.
2. Kurs doszkalający na Sędziego Regionalnego Naczelnego
1.1. Organizator kursu: Prezydium KS PZT.
1.2. Częstotliwość kursu: co najmniej 1 raz w roku przed rozpoczęciem sezonu halowego.
1.3. Liczba uczestników: 8-15 osób.
1.4. Opłata za kurs: 300 zł.

1.5. Kurs prowadzony jest przez jednego lub dwóch wykładowców, posiadających co najmniej uprawnienia Sędziego Związkowego Naczelnego PZT.
Liczba wykładowców uzależniona jest od liczby uczestników kursu.
1.6. Wykładowca otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 800 zł za kurs. Prezydium KS PZT zapewnia wykładowcom zamiejscowym zwrot
kosztów przejazdu oraz zakwaterowania wg warunków określonych w Regulaminie Finansowym PZT dla delegacji sędziowskich.
3. Kurs zaawansowany na Sędziego Związkowego PZT
1.1. Organizator kursu: Prezydium KS PZT.
1.2. Częstotliwość kursu: co najmniej 1 raz na 2 lata.
1.3. Liczba uczestników: 4-8 osób.
1.4. Opłata za kurs: 400 zł.
1.5. Kurs prowadzony jest przez dwóch wykładowców, z których obaj posiadają uprawnienia międzynarodowe (jeden minimum ITF Bronze Badge).
1.6. Wykładowca otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 1500 zł za kurs. Prezydium KS PZT zapewnia wykładowcom zamiejscowym zwrot
kosztów przejazdu oraz zakwaterowania wg warunków określonych w Regulaminie Finansowym PZT dla delegacji sędziowskich.
4. Kurs zaawansowany na Sędziego Związkowego Naczelnego PZT
1.1. Organizator kursu: Prezydium KS PZT.
1.2. Częstotliwość kursu: co najmniej 1 raz na 2 lata.
1.3. Liczba uczestników: 4-8 osób.
1.4. Opłata za kurs: 400 zł.
1.5. Kurs prowadzony jest przez jednego lub dwóch wykładowców, z których co najmniej jeden posiada uprawnienia międzynarodowe (minimum ITF
Silver Badge). Liczba wykładowców uzależniona jest od liczby uczestników kursu.
1.6. Wykładowca otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 1500 zł za kurs. Prezydium KS PZT zapewnia wykładowcom zamiejscowym zwrot
kosztów przejazdu oraz zakwaterowania wg warunków określonych w Regulaminie Finansowym PZT dla delegacji sędziowskich.
5. Seminaria doszkalające
1.1. Organizator seminarium: Prezydium KS PZT.
1.2. Częstotliwość: w ramach potrzeb.
1.3. Opłata za uczestnictwo: bezpłatnie.
1.4. Zakres merytoryczny oraz pozostałe warunki finansowe i organizacyjne określane są każdorazowo przez Prezydium KS PZT.
6. Szkolenia międzynarodowe
1.1. Po otrzymaniu informacji o planowanych szkoleniach międzynarodowych (ITF Level 2) Prezydium KS PZT publikuje informację o szkoleniu na
stronie internetowej Kolegium Sędziów PZT.
1.2. Prezydium KS PZT wyznacza termin zgłoszeń dla sędziów ubiegających się o rekomendację, a następnie dokonuje selekcji zgłoszeń pod względem
kryteriów formalnych zgodnie z §2 ust.2 pkt. 2.7 niniejszego Regulaminu.
1.3. Sędziowie spełniający kryteria formalne informowani są o dacie i formie seminarium dla kandydatów na szkołę ITF, kończącego się egzaminem ze
znajomości przepisów w języku angielskim.

1.4. Seminarium dla kandydatów na szkołę ITF prowadzone jest przez jednego wykładowcę posiadającego uprawnienia międzynarodowe (minimum
ITF Bronze Badge Chair Umpire lub ITF Silver Badge Referee). Wykładowca otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 400 zł za dzień.
1.5. Sędziom, którzy otrzymali rekomendację do odbycia szkolenia międzynarodowego i ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs ITF Level 2 lub ITF
Level 3 przysługuje zwrot opłaty wpisowej za kurs w pełnej wysokości.
1.6. Sędziom uczestniczącym w międzynarodowych seminariach, konferencjach lub innych formach doszkalających przysługuje dofinansowanie
w wysokości do 200 EUR po uzyskaniu zgody Prezydium KS PZT.
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