
 

Dolnośląski Młodzieżowy
Sędzia Lekkiej Atletyki 

Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna w najbliższych miesiącach, ale istnieje 
prawdopodobieństwo, że organizacja dużych międzyszkolnych imprez lekkoatletycznych, do ja-
kich jesteście przyzwyczajeni, może jeszcze przez pewien czas być niemożliwa. Alternatywą, być 
może, będą małe imprezy z udziałem 2-3 reprezentacji szkolnych, a na nie będziemy potrzebowali 
sędziów. Jaką radę proponujemy? Zachęćmy młodzież do udziału w kursie na stopień Dolnoślą-
skiego Młodzieżowego Sędziego Sportowego Lekkiej Atletyki.

Nauczycielu wychowania fizycznego – chciałbyś żeby Twoi uczniowie poznali przepisy lekko-
atletyczne, nie masz wyszkolonych pomocników, którzy mogliby pomóc Ci organizować za-
wody wewnątrzszkolne lub międzyszkolne - zapisz swoich uczniów na Kurs Dolnośląskiego 
Młodzieżowego Sędziego Lekkiej Atletyki. 

A Ty młody entuzjasto Królowej Sportu - lubisz oglądać zawody lekkoatletyczne, brałeś udział 
w zawodach LA, np. Czwórboju, Lidze Szkół czy innych, lub po prostu pasjonujesz się tym 
sportem? Proponujemy Ci wzięcie udziału w kursie, w czasie którego poznasz tą dyscyplinę 
także z innej strony. Zostań młodzieżowym sędzią lekkiej atletyki

Kurs jest  podzielony na dwie części:
teoretyczną, która realizowana będzie on-line na platformie Moodle. W trakcie tej części otrzy-• 
macie niezbędną wiedzę oraz przepisy regulujące organizację zawodów lekkoatletycznych 
i poszczególnych konkurencji
praktyczną, którą realizować będziecie w szkole pod okiem Waszego nauczyciela, wspomaga-• 
nego przez sędziów Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”, 
Centralne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, 

Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki 
zapraszają na pierwszą edycję kursu na stopień
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Całość chcielibyśmy zakończyć egzaminem, po którym, mam nadzieję, wszyscy uczestnicy otrzy-
mają uprawnienia sędziowskie. Przewidujemy, że podczas kursu będzie możliwość zdobycia 
uprawnień:

1. Dolnośląskiego Młodzieżowego Sędziego Lekkiej Atletyki dla uczniów w wieku 13-16 lat
2. Młodzieżowego Sędziego Lekkiej Atletyki – uprawnienia państwowe, dla uczniów, którzy 

ukończyli 16 lat

Jeżeli masz pytania szczegółowe dotyczące kursu zapraszamy do kontaktu adam.szs@wp.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany i masz grupę chętnej młodzieży ze swojej szkoły lub szkół okolicznych 
z Twojej miejscowości prosimy o zgłoszenia na adres szs@sport.wroclaw.pl

Po zgłoszeniu się na wyżej podany adres i zakwalifikowaniu Twojej grupy, Nauczyciel i wszyscy jej 
członkowie otrzymają informację jak oficjalnie potwierdzić zgłoszenie i dalsze wskazówki. 

Kryteria zgłoszeń: 
Na kurs grupę zgłasza nauczyciel. Powinna być ona złożona z minimum  10 uczniów zaintere-• 
sowanych kursem oraz nauczyciela, który też weźmie udział w szkoleniu, przeprowadzi część 
praktyczną oraz będzie kontrolował postępy swoich uczniów. 
W zgłoszeniu należy podać: szkołę, dane nauczyciela: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz wy-• 
kaz uczniów zainteresowanych kursem w postaci tabeli Excel z trzema kolumnami: (pierwsza) 
imię, nazwisko, (druga) rok urodzenia, (trzecia) adres mailowy. 
Uwaga! w przypadku gdy nie posiadacie zgody na przekazanie tych danych prosimy o zebra-• 
nie ich od rodziców uczestników

Kto może zostać sędzią młodzieżowym, kryteria: 
Wiek 13-18 lat. • 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego sędziowania, • 
Znajomość dyscypliny i zainteresowanie lekką atletyką, preferencje dla kandydatów czynnie • 
uprawiających tą dyscyplinę lub byłych zawodniczek czy zawodników, 

Nie czekajcie. Jeszcze przed wakacjami możecie rozpocząć 
swoją nową przygodę z lekką atletyką. Zgłoś się. 

Nauczycielu namów swoich uczniów. 
Młody człowieku namów swojego nauczyciela

Pierwszy kurs startuje już 18 maja, a zgłoszenia przyjmujemy do 13 maja. 
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