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Regulamin Sędziów flyball 
 

Niniejszy regulamin określa warunki uzyskania i utrzymania licencji Sędziego flyball. Licencja 
Sędziego flyball upoważnia jej posiadacza do wykonywania swoich funkcji. 
 

1. Kategorie Sędziów flyball 
 

1.1 Sędzia boksowy 
Głównym zadaniem Sędziego boksowego jest sygnalizowanie błędów na torze flyball,  
do którego sędziowania został wyznaczony w danym meczu / wyścigu. Sędzia boksowy 
koncentruje się na przestrzeni między boksem flyballowym i najbliższą przeszkodą flyballową 
(przeszkodą D), jak również obserwuje pracę ładowacza i sygnalizuje popełniane przez 
niego błędy. Dobra praca Sędziego boksowego ma istotny wpływ na dobrą pracę 
pozostałych sędziów. 

 

1.2 Sędzia liniowy 
Sędzia liniowy jest odpowiedzialny za obserwowanie i sygnalizowanie ewentualnych błędów 
popełnianych przez psy i/lub ludzi na torze flyball, do którego sędziowania został 
wyznaczony w danym meczu/wyścigu. Odpowiada on również za odnotowywanie informacji 
o drużynach oraz psach startujących w danym wyścigu, jak również wynikach 
poszczególnych wyścigów.  Jego praca opiera się na współpracy z Sędzią boksowym. 
Ponadto wspiera Sędziego głównego w jego pracy i w razie konieczności pomaga wskazać 
zwycięzcę wyścigu.  

 

1.3 Sędzia główny 
Sędzia główny rozpoczyna, kończy i nadzoruje wyścigi przeprowadzane na obu torach 
flyballowych. Odpowiada za bezpieczeństwo uczestników wyścigu/meczu od momentu jego 
rozpoczęcia do gwizdka kończącego wyścig/mecz, podejmuje decyzje o rozpoczęciu 
wyścigu, konieczności zatrzymania i/lub jego powtórzeniu, wskazuje zwycięzcę wyścigu oraz 
całego meczu, sygnalizuje błędy.  

 

2. Warunki ubiegania się o licencję Sędziego flyball 
 

Sędzią flyball może być jedynie osoba będąca członkiem ZSF.  

Limit wieku dla osób ubiegających się o licencję Sędziego flyball (dotyczy Sędziów liniowych 
oraz Sędziów głównych) oraz osób mających pełnić funkcję Sędziów boksowych: 

• 16 lat w przypadku Sędziego boksowego, 
• 18 lat w przypadku Sędziego liniowego, 
• 21 lat w przypadku Sędziego głównego. 

Osoba przystępująca do szkolenia Sędziego musi osiągnąć podany powyżej wiek przed 
rozpoczęciem szkolenia. 
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Inne warunki, które musi spełniać kandydat na Sędziego: 

• musi znać język polski, 
• musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, 
• posiadać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, 
• ukończyć szkolenie dla Sędziów organizowane przez ZSF (dotyczy Sędziów 

liniowych i głównych), 
• ukończyć szkolenie dla Sędziów przeprowadzone przez Lidera swojego Klubu 

(dotyczy Sędziów boksowych), 
• pozytywnie zdać pisemny egzamin przewidziany na odpowiednią kategorię 

sędziowską (dotyczy Sędziów liniowych i głównych), 
• pozytywnie przejść odpowiednie sędziowanie pod nadzorem (w przypadku Sędziego 

liniowego: sędziowanie pod nadzorem na min dwóch zawodach, w przypadku 
Sędziego głównego: sędziowanie pod nadzorem na min dwóch zawodach), 

• odpowiednie doświadczenie na stanowisku Sędziego (Sędzia główny: min. jeden rok 
kalendarzowy jako Sędzia liniowy przed przystąpieniem do pisemnego testu  
na Sędziego głównego).  

 

3. Przygotowanie kandydatów na Sędziów 

 

3.1 Szkolenie nowych kandydatów na Sędziów 
Szkolenie organizowane jest przez Koordynatora ZSF ds. sędziowskich wyznaczonego 
przez ZSF i odbywa się raz w roku. Termin i miejsce szkolenia musi zostać opublikowane  
na stronie internetowej ZSF na co najmniej sześć tygodni przed datą szkolenia. 

Szkolenie składa się z dwóch części: 

• szkolenie teoretyczne obejmujące regulamin sportu flyball, zasady jego stosowania, 
oraz szkolenie z obsługi systemu EJS, 

• szkolenie praktycznie obejmujące sędziowanie pod nadzorem. 

3.2  Egzaminy 

3.2.1. Egzamin pisemny 
Po zakończeniu szkolenia teoretycznego Koordynator wysyła do kandydatów test pisemny  

z pytaniami wielokrotnego wyboru - z jedną poprawną odpowiedzią i z wieloma poprawnymi 

odpowiedziami. 

Test pisemny stanowi mieszankę pytań dotyczących ogólnych zasad obowiązujących  
we flyballu, obowiązków sędziów boksowych i liniowych. Test pisemny ma na celu 
sprawdzenie ogólnej wiedzy kandydata na temat flyballu. 
 
Test pisemny powinien zostać wypełniony oraz przesłany do Koordynatora ds. sędziowskich 
w terminie przez niego wskazanym. O terminie oddania testu pisemnego kandydat 
informowany jest w trakcie szkolenie teoretycznego. 

Wypełnione testy sprawdzane są przez Koordynatora ds. sędziowskich we współpracy  
z jednym z zatwierdzonych przez ZSF Sędziów głównych. 
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Pozytywne zdanie testu (uzyskanie minimalnej lub większej liczby punktów) jest warunkiem 
koniecznym, aby kandydat przystąpił do testu ustnego na sędziego liniowego lub sędziego 
głównego. 
 
Osoby przystępujące do egzaminu pisemnego otrzymają drogą mailową informację  
o maksymalnej liczbie punktów za każde pytanie wraz z informacją ile faktycznie punktów 
uzyskali. Kandydaci, którzy nie zdali części pisemnej egzaminu nie mają możliwości 
przystąpienia do części ustnej i będą musieli ponownie uczestniczyć w szkoleniu, jeśli będą 
chcieli uzyskać licencję sędziego. 

3.2.2. Egzamin ustny 
Osoby, które pomyślnie zaliczą test pisemny, przystępują do egzaminu ustnego, który 

przeprowadzony jest online przez Koordynatora i wyznaczonego przez Koordynatora  

ds. sędziowskich sędziego głównego lub sędziego liniowego ZSF. 

 

Egzamin ustny obejmuje analizę sytuacji, pytania otwarte oparte na rzeczywistych 

problemach, które mogą wystąpić podczas sędziowania, ale także w oparciu o praktyczne 

aspekty sędziowanie na linii lub jako Sędzia Główny.  

Decyzja o zaliczeniu / niezaliczeniu części ustnej oparta jest na ocenie i doświadczeniu 
koordynatora oraz wyznaczonego sędziego. Informacja o wyniku części ustnej 
przekazywana jest kandydatowi tego samego dnia, drogą mailową. 

Pozytywne zdanie testu pisemnego i egzaminu ustnego jest warunkiem koniecznym  
do rozpoczęcia sędziowania pod nadzorem w odpowiedniej kategorii sędziowskiej. 
 
W przypadku, gdy kandydat na Sędziego uzyska minimalną liczbę punktów z testu, 
Koordynator ds. sędziowskich może podjąć decyzję o zwiększeniu wymaganej liczby 
sędziowania pod nadzorem. 

W przypadku osób, które mogą w przyszłości pełnić funkcję Sędziego boksowego nie ma 
obowiązku zdania egzaminu, jednakże na Liderze Klubu spoczywa obowiązek przeszkolenia 
członków Klubu w zakresie znajomości Regulaminu Sportu Flyball oraz obowiązków 
Sędziego boksowego. 

 

3.3 Powtórne przystąpienie do egzaminu 
Nie ma możliwości odwołania się od decyzji o niezdaniu egzaminu. W przypadku zdania 

testu pisemnego, a niezaliczenia egzaminu ustnego kandydat może wystąpić z wnioskiem  

o powtórne przystąpienie do egzaminu ustnego. Wniosek o poprawę egzaminu ustnego musi 

zostać wysłany do Zarządu ZSF w ciągu 2 tygodni po otrzymaniu informacji mailowej o braku 

zaliczenia egzaminu. 

Powtórkowy egzamin ustny zostanie przeprowadzony w terminie od 2 do 4 miesięcy od daty 
akceptacji wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu ustnego. 

Egzamin ustny można powtórzyć tylko raz, przy ponownym niezdaniu kandydat musi 
ponownie przystąpić do szkolenia sędziowskiego.  
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3.4 Sędziowanie pod nadzorem 

Sędziowanie pod nadzorem dla kandydatów na Sędziów jest możliwe wyłącznie w trakcie 
oficjalnych turniejów ZSF lub turniejach zagranicznych organizowanych przez 
zarejestrowane Organizacje Sportu Flyball z następującymi zastrzeżeniami: 

• Pierwsze sędziowanie pod nadzorem musi odbyć się w Polsce 
• Sędziowanie pod nadzorem poza Polską może się odbyć jedynie w porozumieniu i za 

zgodą Koordynatorów ds. sędziowskich 

Celem sędziowania pod nadzorem jest zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej oraz zasad 
postępowania i zwyczajów w trakcie sędziowania zawodów dla konkretnej kategorii Sędziów. 

Sędziowanie pod nadzorem przeprowadzają wyznaczeni przez Koordynatora ds. 
sędziowskich Sędziowie główni lub Sędziowie liniowi posiadający ważną licencję sędziego, 
wydaną przez Związek Sportu Flyball lub inne zarejestrowane Organizacje Sportu Flyball. 

Kandydat na Sędziego w odpowiedniej kategorii musi wykazać się odpowiednią wiedzą 
dotyczącą regulaminu, umiejętnością stosowania tych zasad w praktyce oraz podejmowania 
szybkich decyzji w warunkach zawodów. 

Jeśli w ciągu roku kalendarzowego od momentu zdania egzaminu pisemnego na Sędziego w 
danej kategorii sędziowskiej kandydat na Sędziego flyball nie odbędzie żadnego 
sędziowania pod nadzorem, to będzie musiał ponownie przystąpić do szkolenia na Sędziego 
z wyjątkiem sytuacji, gdy do takiego sędziowania nie doszło z przyczyn stojących nie po 
stronie kandydata. 

 

3.5 Protokół 
Po zakończeniu oficjalnego turnieju przygotowywany jest protokół z przeprowadzonego 
sędziowania pod nadzorem na Sędziego liniowego lub Sędziego głównego (Załącznik nr 1). 
Protokół taki wypełnia Sędzia, który nadzorował takie mecze.  

Protokół z przeprowadzonego sędziowania pod nadzorem należy przesłać do Koordynatora 
ZSF ds. sędziowskich nie później, niż tydzień po zakończeniu turnieju. Za wysłanie protokołu 
odpowiada Sędzia, który nadzorował kandydatów na Sędziów w trakcie turnieju.  

Koordynator ZSF ds. sędziowskich na podstawie danych zawartych w protokole opracowuje 
pisemne wnioski. W przypadku, gdy kandydat na Sędziego popełniał poważne błędy w 
trakcie sędziowania pod nadzorem, koordynator może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby 
wymaganego sędziowania pod nadzorem, bądź zdecydować o skierowaniu kandydata na 
powtórne szkolenie organizowane przez ZSF. 

Maksymalnie do 1 miesiąca po każdym sędziowaniu pod nadzorem, koordynatorzy wysyłają 
pisemną informacja (mailem) o mocnych i słabych stronach kandydata na sędziego w trakcie 
odbytego sędziowania pod nadzorem. 
 

3.6 Uzyskanie licencji Sędziego 
Po pomyślnym zakończeniu odpowiedniej liczby sędziowania pod nadzorem i spełnieniu 
pozostałych warunków wymienionych w pkt 3, Koordynator ZSF ds. sędziowskich przedkłada 
Zarządowi ZSF pisemny wniosek o zatwierdzeniu kandydata jako Sędziego flyball w 
odpowiedniej kategorii sędziowskiej.  Jeżeli Zarząd zatwierdzi w/w wniosek kandydat na 
Sędziego przyjmowany jest w poczet Sędziów flyball ZSF w odpowiedniej kategorii 
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sędziowskiej, otrzymuje licencję Sędziego flyball i ma prawo sędziować na oficjalnych 
turniejach ZSF w kategorii sędziowskiej w jakiej posiada licencję lub w kategorii niższej, 
tj. Sędzia główny ma prawo pełnić funkcję Sędziego liniowego w meczach, w których nie 
pełni funkcji Sędziego głównego.   

 

4. Aktywny Sędzia flyball 
 
Sędzia flyball musi być przyjazny, ale jednocześnie zdecydowany i bezstronny oraz musi 
posiadać gruntowną znajomość Regulaminu Sportu Flyball. Sędzia flyball musi działać  
w sposób, który nie faworyzuje żadnej z drużyn, wobec wszystkich zawodników stosować 
były te same zasady. Sędzia pracuje na ringu flyballowym, tak aby stanowił integralną część 
zawodów, jednak nie znajdował się w centrum uwagi. Sędzia flyballowy może pełnić swoją 
funkcję tylko na tych krajowych turniejach flyball, na które został oddelegowany przez ZSF. 
Działania i obowiązki Sędziego podczas turnieju określa Regulamin Sportu Flyball. Zwrot 
kosztów podróży, pobytu i wynagrodzenie za sędziowanie jest określane przez oddzielny 
dokument zatwierdzony przez ZSF. 
 

5. Seminarium dla Sędziów flyball 
 
Seminarium dla Sędziów flyball zwoływane jest przez Koordynatora ds. sędziowskich  
w imieniu ZSF, co najmniej raz do roku. Celem tego spotkania jest zapoznanie Sędziów  
ze zmianami w Regulaminie oraz w sposobie sędziowania turniejów przed nowym sezonem 
flyballowym.   

Termin i miejsce seminarium musi zostać opublikowane na stronie internetowej ZSF  
na co najmniej dwa miesiące przed datą seminarium. 

 

6. Ważność licencji Sędziego flyball 

 
Co najmniej raz na dwa lata, każdy Sędzia główny i Sędzia liniowy jest zobowiązany  
do udziału w seminarium dla Sędziów flyball. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, jego licencja 
wygaśnie w dniu na niej określonym, a nowa licencja nie zostanie wydana do momentu 
spełnienia warunków przedłużenia licencji (punkt 7 regulaminu). 

Sędzia liniowy uczestniczący w szkoleniu dla Sędziów głównych jest w danym roku 
kalendarzowym zwolniony z uczestniczenia w seminarium dla Sędziów flyball. 

 

7. Odnowienie licencji Sędziego flyball 
 
Sędzia flyball, którego licencja wygasła może wystąpić do ZSF z pisemnym wnioskiem  
o ponowne wydanie licencji. Jeśli jego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, Sędzia  
– w wyznaczonym przez ZSF terminie – zdaje egzamin ustny. Egzamin ustny 
przeprowadzany jest przez dwóch Sędziów głównych w obecności członka ZSF. Sędziowie 
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główni mają prawo do zadawania dodatkowych pytań w celu sprawdzenia wiedzy Sędziego 
ubiegającego się o ponowne wydanie licencji.   

Sędzia ubiegający się o ponowne wydanie licencji musi poprawnie odpowiedzieć na 80% 
pytań zadanych w trakcie egzaminu ustnego. Po przeprowadzeniu w/w egzaminu 
przygotowywany jest Protokół z egzaminu Sędziego ubiegającego się o odnowienie licencji 
(Załącznik nr 2). 

 

8. Pozbawienie licencji Sędziego flyball 

 
W przypadku Sędziów, którzy dopuścili się poważnych uchybień wobec Regulaminu Sportu 
Flyball, ZSF może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu lub pozbawieniu licencji 
Sędziego flyball. 

 

9. Lista Sędziów flyball 
 
Aktualną listę Sędziów Flyball jest publikowana na stronie internetowej ZSF. Za aktualizację 
tej listy odpowiada administrator strony w porozumieniu z Koordynatorem Sędziów. 

 

10. Ważność regulaminu 

 
Niniejszy regulamin został zaktualizowany przez ZSF 16 marca 2021 roku i wchodzi w życie 
dnia 22 marca 2021 roku. 

 


