
KOMUNIKAT NR 13/2012 
 

KURS NA SĘDZIEGO III KLASY PAŃSTWOWEJ  
W KULTURYSTYCE I FITNESS PZKFiTS 

Dąbrowa k. Kielc, 06-07.12.2012 
 

PZKFiTS ogłasza nabór na kurs sędziowski w kulturystyce i fitness. Przeprowadzenie kursu 
planowane jest w dniach 06-07.12.2012 r. w Hotelu „Dąbrowa”, w miejscowości Dąbrowa 
316 C, pod Kielcami.  
 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 500 zł. Koszt ten obejmuje: 
- Uczestnictwo w wykładach (10 godzin wykładów w formie prelekcji Power Point). 
- Nocleg z 6 na 7 grudnia. 
- Trzy posiłki (według poniższego programu) 
- Poczęstunki kawowe 
 

Wykłady obejmują zasady i kryteria sędziowania wszystkich sportów sylwetkowych IFBB 
(kulturystyka mężczyzn i kobiet, kulturystyka klasyczna mężczyzn, fitness mężczyzn i kobiet, 
fitness sylwetkowe i bikini fitness kobiet, fitness atletyczne kobiet  
i mężczyzn). Wykłady prowadzone są w oparciu o przepisy sędziowania IFBB. Są bogato 
ilustrowane zdjęciami oraz filmami video z największych imprez międzynarodowych IFBB. 
Kurs kończy się pisemnym testem. Osoby, które zaliczą test, otrzymają: 
 

- Legitymację Sędziego III Klasy Państwowej PZKFiTS, poświadczającą nabyte uprawnienia 
do sędziowania zawodów krajowych w sportach sylwetkowych. 
- Licencję Sędziego PZKFiTS na rok 2013, uprawniającą do sędziowania w danym    
  roku kalendarzowym. 
Koszt wystawienia obu dokumentów to 100 zł. 
 

Osoby, które zakończą kurs z wynikiem pozytywnym, wpisywane są na Listę Sędziów 
Kulturystyki i Fitness PZKFiTS. Bazując na tej Liście, Kolegium Sędziów PZKFiTS deleguje 
sędziów do pracy na zawodach. 
 
Ramowy program kursu: 
 
06.12.2012 (czwartek):  
- Do godz. 13:00: Przyjazdy, rejestracja, zakwaterowanie 
- 14:00 – Obiad 
- 15:00 – 19:00: Wykłady (z przerwą na kawę) 
- 19:00 – Kolacja 
- 20:00 – 21:30: Wykłady 
 
07.12.2012 (piątek):  
- 08:00 – Śniadanie 
- 09:00 – 13:00: Wykłady (z przerwą na kawę) 
- 13:00 – Dyskusja, podsumowanie 
- 13:30 – Test pisemny 
- 14:00 – Zakończenie kursu i obiad 
 
Zapisy na kurs są przyjmowane do dnia 27.11.2012 r. drogą mailową na adres 
pzkfits@pzkfits.pl  
W zgłoszeniu proszę podać imię nazwisko oraz numer kontaktowy.  
PZKFiTS zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia daty kursu w przypadku zbyt 
małej liczby kandydatów. 


