WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI
sędziego strzelectwa sportowego wyższej klasy
Wypełnia wnioskodawca DRUKOWANYMI LITERAMI
Nazwisko

Imiona

PESEL

miejsce urodzenia

adres zamieszkania:
kod pocztowy

poczta

województwo

miejscowość

ulica, numer domu i mieszkania

telefon stacjonarny

telefon komórkowy

e-mail

numer patentu

data wydania

POSIADAM PATENT STRZELECKI

Proszę o przyznanie mi licencji sędziego

strzelectwa sportowego

drugiej
w zaznaczonych specjalnościach:
pistolet

klasy:

pierwszej

państwowej

karabin

strzelba

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w ramach obowiązującego prawa.
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Kolegium Sędziów, przepisów i regulaminów strzeleckich oraz statutu
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Do wniosku załączam swoją fotografię podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
......................................................................................

...................................................................................

miejscowość, data

podpis wnioskodawcy

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Zaświadczam, że wnioskodawca odbył kurs szkoleniowy i zdał egzamin z następujących specjalności:
pistolet
...........................................................

karabin

..................................................................................

strzelba
........................................................

miejscowość, data
imię i nazwisko przewodniczącego
podpis
____________________________________________________________________________________

Orzeczenie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZSS przyznało wnioskodawcy

klasy:

drugiej

w zaznaczonych specjalnościach.
roku 2020

LICENCJĘ Nr

pierwszej

państwowej

LICENCJA ważna do końca
Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Warszawa, ....................................................

KARTA PRACY sędziego strzelectwa sportowego
Aktualna klasa sędziowska:

Lp.

Nazwa zawodów

Data wydania:
Ranga
zawodów
1, 2 lub
3

Termin

Numer licencji:

Miejsce

Funkcja

Ocena
sędzió
w klasy
trzeciej

Podpis Delegata
Technicznego lub
Sędziego Głównego
Zawodów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Suma punktów
za rangę zawodów:

Staż
sędziowski
(ilość lat)

ogólna liczba punktów:

Suma punktów
za ocenę pracy:

Liczba punktów za rangę zawodów:
zawody ujęte w kalendarzu sportowym wojewódzkiego związku strzelectwa
sportowego
zawody ujęte w kalendarzu sportowym PZSS
zawody PZSS* ujęte w kalendarzu sportowym PZSS
Liczba punktów za ocenę
pracy sędziego
klasy trzeciej
dostateczna
dobra
bardzo dobra

1
2
3

Warunki
uzyskania
licencji
sędziego klasy:

Liczba lat stażu
pracy sędziego
w niższej klasie
sędziowskiej

drugiej
pierwszej
państwowej

2
3
4

1

Liczba zawodów
PZSS

2
3

Liczba sędziowanych
zawodów PZSS*
ujętych w kalendarzu
sportowym PZSS

Ogólna
liczba
punktów

2
3
4

* zawody PZSS: Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, eliminacje do mistrzostw Polski oraz zawody
międzynarodowe, ogólnopolskie i klasyfikacyjne z udziałem kadry narodowej.

30
25
35

