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ROZDZIAŁ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1  
 
Niniejszy Regulamin określa: 
1) komisje sędziowskie działające przy PZ Judo, 
2) stopnie sędziowskie i tryb ich uzyskiwania, 
3) tryb powoływania sędziów na zawody, 
4) zasady weryfikacji sędziów, 
5) obowiązki sędziów, 
6) szkolenia i egzaminy sędziowskie.  

 

§ 2  
 
1. Organem wykonawczym działającym przy Polskim Związku Judo jest Kolegium Sędziów 

zwane dalej Kolegium. 
2. Przewodniczącym Kolegium jest Dyrektor Sędziów powoływany przez Zarząd PZ Judo na 

wniosek Prezesa PZ Judo. 
3. Obowiązki i kompetencje Kolegium są określone w regulaminie Kolegium Sędziów 

zatwierdzanym przez Zarząd PZ Judo. 
 

§ 3  
 
1. Organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Polskim Związku Judo jest Główna 

Komisja Sędziowska zwana dalej Komisją.. 
2. Obowiązki i kompetencje Komisji są określone w regulaminie Komisji zatwierdzanym 

przez Zarząd PZ Judo. 
 

 

ROZDZIAŁ 2  
STOPNIE SĘDZIOWSKIE 

 

§ 4  
 
Obowiązują następujące stopnie sędziowskie: 
1) sędzia kandydat, 
2) sędzia okręgowy, 
3) sędzia regionalny, 
4) sędzia związkowy, 
5) sędzia kontynentalny, 
6) sędzia światowy. 

 

§ 5  
 

Wymagania dla uzyskania stopni sędziowskich: 
1. Sędzia kandydat: 

a) ukończone 16 lat; osoby, które ukończyły 16 lat uzyskują uprawnienia do obsługi 
tablic, czasu, kamer do care systemu i streamingu oraz wypełniania list walk; po 
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ukończeniu 18 roku życia osoby zweryfikowane nabywają prawo do sędziowania walk 
podczas zawodów; 

b) posiadanie stopnia minimum 2 kyu; 
c) ukończenie kursu i zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 

przedstawiciela OZ Judo odpowiedzialnego za sprawy sędziowskie w okręgu. 
2. Sędzia okręgowy: 

a) ukończone 20 lat; 
b) uzyskanie weryfikacji w stopniu sędziego kandydata za ostatni rok; 
c) posiadanie stopnia minimum 1 kyu; 
d) ukończenie kursu i zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 

przedstawiciela OZ Judo odpowiedzialnego za sprawy sędziowskie w okręgu. 
2. Sędzia regionalny: 

a) posiadanie stopnia minimum 1 dan; 
b) uzyskanie weryfikacji w stopniu sędziego okręgowego za ostatni rok; 
c) staż w stopniu sędziego okręgowego minimum 1 rok; 
d) uzyskanie nominacji Kolegium do egzaminu na stopień sędziego regionalnego; sędzia 

okręgowy, który w przeciągu 5 lat nie uzyskał nominacji do egzaminu na stopień 
sędziego regionalnego ma prawo wnioskować o jej przyznanie do Dyrektora Sędziów; 

e) uczestniczenie w wyznaczonych kursach sędziowskich organizowanych przez 
Kolegium; 

f) zdanie egzaminu przed Kolegium. 
3. Sędziego związkowego: 

a) posiadanie stopnia minimum 1 dan;  
b) uzyskanie weryfikacji w stopniu sędziego regionalnego za ostatni rok; 
c) staż w stopniu sędziego regionalnego minimum 1 rok; 
d) uzyskanie nominacji Kolegium do egzaminu na stopień sędziego związkowego; sędzia 

regionalny, który w przeciągu 5 lat nie uzyskał nominacji do egzaminu na stopień 
sędziego związkowego ma prawo wnioskować o jej przyznanie do Dyrektora Sędziów; 

e) uczestniczenie w wyznaczonych kursach sędziowskich organizowanych przez 
Kolegium; 

f) zdanie egzaminu przed Kolegium. 
4. Sędziego kontynentalnego: 

a) spełnienie kryteriów Europejskiej Unii Judo (EJU); 
b) uzyskanie nominacji Kolegium do wnioskowania do EJU o dopuszczenie do egzaminu 

na licencję sędziego kontynentalnego.   
5. Sędziego światowego: 

a) spełnienie kryteriów Światowej Federacji Judo (IJF);  
b) uzyskanie nominacji Kolegium do wnioskowania do EJU o dopuszczenie do egzaminu 

na licencję sędziego światowego. 
 

§ 6  
 

1. Sędzia kończy aktywność pracy na tatami po osiągnięciu 65 roku życia (zgodnie 
z przepisami Europejskiej Unii Judo i Światowej Federacji Judo).  

2. Sędzia, po osiągnięciu wieku 65 lat, może wystąpić do Kolegium z wnioskiem 
o przedłużenie możliwości sędziowania. 
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ROZDZIAŁ 3  
POWOŁYWANIE SĘDZIÓW NA ZAWODY 

 

§ 7  
 
1. Obsadę sędziowską na zawody powołuje się wg następujących zasad: 

a) zawody centralne – obsadę sędziowską wyznacza Kolegium; 
b) zawody okręgowe i regionalne - obsadę sędziowską wyznacza przedstawiciel OZ 

Judo odpowiedzialny za sprawy sędziowskie w okręgu, w którym rozgrywane są 
zawody; 

c) zawody klubowe - obsadę sędziowską wyznacza przedstawiciel klubu, 
w porozumieniu z przedstawicielem OZ Judo odpowiedzialnym za sprawy sędziowskie 
w danym okręgu. 

2. Na zawody centralne powołuje się minimum 5 sędziów na każde pole walki.  
3. Na zawody centralne powołuje się sędziów klasyfikatorów w zależności od liczby mat, na 

których są rozgrywane zawody. Jeżeli zawody są rozgrywane na 1-3 matach, powołuje 
się klasyfikatorów w ilości równej liczbie mat plus 1. Jeżeli zawody są rozgrywane na 4 lub 
więcej matach, powołuje się klasyfikatorów zgodnie z zasadą 4 klasyfikatorów na 3 maty. 

4. O ostatecznej ilości sędziów oraz sędziów klasyfikatorów decydują: 
a) Kolegium w przypadku zawodów centralnych; 
b) Przedstawiciel OZ Judo odpowiedzialny za sprawy sędziowskie w przypadku 

zawodów okręgowych i regionalnych; 
c) Organizator w przypadku zawodów klubowych. 

 

§ 8  
 

1. Powołanie na zawody powinno zawierać: 
a) miejsce i termin zawodów; 
b) pełnioną funkcję; 
c) godzinę i miejsce odprawy sędziowskiej. 

2. Powołanie na zawody centralne jest publikowane na stronie PZJ minimum na 14 dni 
przed terminem zawodów.  

3. W przypadku niemożności wzięcia udziału w zawodach, sędzia jest zobowiązany do 
znalezienia zastępstwa i poinformowaniu o tym sędziego głównego zawodów i Kolegium. 
Sędzia zastępujący musi posiadać przynajmniej równy stopień sędziowski. W przypadku 
braku możliwości znalezienia zastępstwa na w/w warunkach, za zgodą Sędziego 
Głównego zawodów może być to osoba o niższym stopniu sędziowskim. 

 

§ 9  
 
Sędziom powołanym na zawody przysługuje zwrot kosztów przejazdu, diety lub wyżywienie, 
zakwaterowanie, ryczałt sędziowski oraz inne świadczenia zgodnie z odnośnymi przepisami. 
 

ROZDZIAŁ 4  
WERYFIKACJA 

 

§ 10  
 

1. Weryfikacja sędziów na dany rok musi być zakończona do końca lutego w danym roku. 
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2. Weryfikację sędziów stopnia regionalnego i wyższych dokonuje Kolegium. 
3. Weryfikację sędziów okręgowych i kandydatów dokonuje przedstawiciel OZ Judo 

odpowiedzialny za sprawy sędziowskie w danym okręgu. 
4. Warunki weryfikacji: 

a) uczestnictwo w kursie weryfikacyjno-szkoleniowym. 
b) aktualna licencja sędziego PZ Judo 

5. Listy sędziów zweryfikowanych podaje się do wiadomości specjalnym komunikatem, 
odpowiednio PZ Judo lub OZ Judo. 

6. W wyjątkowych sytuacjach sędzia może wnioskować do Kolegium o przeszkolenie 
w innym terminie 

 

ROZDZIAŁ 5  
OBOWIĄZKI SĘDZIEGO 

 

§ 11  
 

Sędziowie obowiązani są: 
1) podporządkować się przepisom, regulaminom i zarządzeniom PZ Judo i OZ Judo; 
2) brać czynny udział w pracach PZ Judo i OZ Judo;  
3) uczestniczyć w szkoleniach, seminariach; 
4) informować PZ Judo i OZ Judo o każdorazowej zmianie adresu i numeru telefonu, 

w terminie 14 dni; 
5) sędziowie sędziując zawody muszą posiadać odpowiedni strój sędziowski i znaczek 

sędziowski odpowiadający posiadanemu przez nich stopniowi. Właściwy strój sędziowski 
składa się z: czarnej lub ciemno granatowej marynarki, ciemno szarych spodni, oraz 
czarnych skarpetek, białej koszuli, ciemnego krawata (czarny/granatowy lub zapewniony 
przez organizatora zawodów lub PZ Judo; sędziowie międzynarodowi mogą nosić 
krawaty EJU/IJF)  

6) wszyscy sędziowie powołani na zawody podlegają bezpośrednio dyspozycjom Sędziego 
Głównego. 

 

§ 12  
 

Obowiązki sędziów prowadzących walki: 
1) sędziowanie walk, do których zostali wytypowani; 
2) podporządkowanie się poleceniom Sędziego Głównego i Sędziego Klasyfikatora; 
3) zgłaszanie się w dobrej dyspozycji i punktualnie do sędziowania zawodów; 
4) nie opuszczanie miejsca zawodów bez pozwolenia SG lub SK; 
5) uczestniczenie w odprawach organizowanych przez SG; 
6) sędzia po każdej przesędziowanej rundzie lub na koniec zawodów ma obowiązek zgłosić 

się do sędziego klasyfikatora w celu zapoznania się z ewentualnymi uwagami. 
 
 

§ 13  
 

Obowiązki Sędziego Głównego (SG): 
1) SG jednoosobowo odpowiada za prawidłowe sędziowanie podczas zawodów, zgodnie 

z obowiązującym regulaminem sportowymi i przepisami walki; 
2) przeprowadza odprawy sędziowskie; 
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3) ustala neutralne obsady; w miarę możliwości sędziowie na macie nie powinni być 
związani z zawodnikami, walczącymi na tej samej macie, więzami rodzinnymi, 
klubowymi, a w zawodach centralnych miejscowością oraz województwem; 

4) nadzoruje i ocenia pracę klasyfikatorów oraz obsad sędziowskich; 
5) w sytuacjach spornych ma decydujący głos; 
6) współpracuje z Kierownikiem Zawodów; 
7) w terminie 7 dni, od zakończenia zawodów, sporządza zestawienie ocen wraz z pełną 

dokumentacją sędziów klasyfikatorów i wysyła je odpowiednio do Kolegium lub OZ Judo 
(w zależności od rangi zawodów). 

 

§ 14  
 

Obowiązki Sędziego Klasyfikatora (SK): 
1) prowadzi klasyfikacje sędziów według dyspozycji Sędziego Głównego; 
2) zarządza klasyfikowaną obsadą; 
3) czuwa nad prawidłowym sędziowaniem walki zgodnie z przepisami walki; 
4) w sytuacjach spornych dotyczących walki, ma głos nadrzędny w stosunku do sędziów; 
5) udziela wyjaśnień trenerom w sytuacjach spornych dotyczących decyzji sędziowskich 

korzystając w miarę możliwości z care systemu (system video) 
6) na bieżąco ocenia i monitoruje pracę sędziów na macie, w dogodnym momencie 

tłumacząc wszystkie popełnione przez nich uchybienia 
Sędziów klasyfikatorów wyznacza Dyrektor Sędziów lub inny członek Kolegium wyznaczony 
przez Dyrektora Sędziów. 

 

§ 15  
 

Obowiązki sędziów Komisji Wagi: 
1) ważenie wszystkich zawodników i zawodniczek zgłoszonych do zawodów, zgodnie 

z regulaminem sportowym PZ Judo;  
2) sporządzenie protokołu z ważenia oraz przekazanie go Kierownikowi Zawodów; 
3) w zawodach kobiet sędziami wagi muszą być kobiety; 
4) w zawodach mężczyzn sędziami wagi muszą być mężczyźni; 
5) zgłoszenie się na stanowisko ważenia na 10 minut przed jego rozpoczęciem w celu 

przygotowania stanowiska do pracy. 
 
 

ROZDZIAŁ 6  
SZKOLENIE I EGZAMINOWANIE SĘDZIÓW 

 

§ 16  
 

1. Za szkolenie sędziów regionalnych i sędziów wyższych stopni oraz sędziów 
klasyfikatorów jest odpowiedzialne Kolegium. 

2. Za szkolenie sędziów okręgowych i sędziów kandydatów odpowiada przedstawiciel OZ 
Judo odpowiedzialny za sprawy sędziowskie w danym okręgu. 

3. Egzamin na stopień sędziego regionalnego i związkowego przeprowadza Kolegium. 
4. Egzamin na stopień sędziego okręgowego i kandydata przeprowadza komisja 

wyznaczona przez przedstawiciela OZ Judo odpowiedzialnego za sprawy sędziowskie 
w danym okręgu. 
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5. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin teoretyczny ze znajomości przepisów 
walki oraz egzamin praktyczny z umiejętności sędziowania. 

6. Protokół z egzaminu w okręgu komisja przesyła do OZ Judo oraz do Kolegium.  
 
 

ROZDZIAŁ 7  
SĘDZIOWANIE ZAWODÓW ZAGRANICZNYCH Z KALENDARZA EJU i IJF 

 

§ 17  
 

Sędzia ubiegający się o kwalifikacje na wyjazd zagraniczny w celu sędziowania turnieju 
z kalendarza EJU i IJF musi spełniać poniższe warunki: 
1) być pozytywnie zweryfikowanym na bieżący rok i posiadać aktualną licencję PZ Judo; 
2) sędziować w ciągu ostatnich 12 miesięcy 4 razy na zawodach z kalendarza PZ Judo; 
3) zgłosić do Dyrektora Sędziów zamiar wyjazdu na zawody zagraniczne na 7 dni przed 

terminem zgłoszenia ustalonego przez organizatora; Dyrektor Sędziów po pozytywnej 
weryfikacji przekazuje zgłoszenie do biura PZ Judo; 

4) wpłacić na konto Polskiego Związku Judo wyliczoną przez Związek kwotę, w terminie 
podanym przez pracownika Związku, 

5) po powrocie do Polski sporządzić notatkę z wyjazdu i wysłać ją do Kolegium. 
 

ROZDZIAŁ 8  
KLASYFIKACJA SĘDZIÓW 

 

§ 18  
 
1. Oceny sędziego dokonują Sędzia Główny i Sędziowie Klasyfikatorzy na podstawie 

obserwacji sędziego podczas zawodów.  
2. Sędzia jest oceniany zgodnie z regulaminem klasyfikacji i oceniania sędziów PZ Judo. 
3. Na podstawie ocen tworzony jest ranking sędziów PZ Judo.  
4. Regulamin klasyfikacji i oceniania sędziów oraz zasady i regulamin rankingu opracowuje 

Kolegium we współpracy z Dyrektorem Sportowym. 
5. Ranking i oceny sędziów są publikowane na stronie PZ Judo.  
 

 

KLASYFIKACJA SĘDZIÓW KLASYFIKATORÓW 
 

§ 19  
 
1. Oceny sędziów klasyfikatorów dokonuje Sędzia Główny na podstawie obserwacji pracy 

sędziego klasyfikatora podczas zawodów a następnie  Kolegium Sędziów na podstawie 
analizy jakości i rzetelności protokołów klasyfikacyjnych.  

2. Sędzia klasyfikator jest oceniany zgodnie z regulaminem klasyfikacji i oceniania sędziów 
klasyfikatorów PZ Judo. Ocena jest wliczana do rankingu sędziów PZ Judo.  

3. Regulamin oceniania sędziów klasyfikatorów opracowuje Kolegium we współpracy z 
Dyrektorem Sportowym. 

4. Protokoły klasyfikacyjne i ocena sędziego klasyfikatora są publikowane na stronie PZ 
Judo. 
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ROZDZIAŁ 9  
POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE 

 

§ 20  
 

1. Sędziowie nie stosujący się do postanowień i zasad niniejszego regulaminu mogą zostać 
pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

2. Zgodnie z postanowieniami statutu Polskiego Związku Judo zawartymi w § 35-36 
organem prowadzącym postępowanie dyscyplinarne oraz wydającym orzeczenia 
dyscyplinarne jest Komisja Dyscyplinarna.  

 

§ 21  
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Zarząd PZ 

Judo. 
2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Sędziowski Polskiego Związku Judo.  

 
 


