
REGULAMIN SĘDZIOWSKI
ZWIĄZKU SPORTOWEGO MAŻORETEK

I.            SŁOWNICZEK  

1. ZSM 
– Związek Sportowy Mażoretek

2. KOMISJA SĘDZIOWSKA ZSM
Zespół sędziów powołany przez zarząd ZSM do tworzenia kadry sędziowskiej ZSM oraz do 
weryfikowania stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej sędziów.

3. SĘDZIA MIĘDZYNARODOWY
- sędzia krajowy z minimum 3 letnim stażem, który uzyskał kwalifikacje sędziego 
międzynarodowych federacji mażoretkowych, na podstawie przepisów obowiązujących 
w danych federacjach. 

4. SĘDZIA KRAJOWY
– osoba uprawniona do oceny prezentacji konkursowych podczas zawodów mażoretkowych na 
podstawie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie.

5. SĘDZIA STAŻYSTA 
–  Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu sędziowskiego i przystąpiła do stażu 
sędziowskiego

6. KANDYDAT NA SĘDZIEGO 
– osoba, która ubiega się o rozpoczęcie stażu sędziowskiego.

7. SZKOLENIE SĘDZIOWSKIE 
– Cykl kursów, warsztatów i szkoleń organizowanych lub współorganizowane przez ZSM, 
mających na celu przygotowanie kadry sędziowskiej do oceny zawodów mażoretkowych

8. EGZAMIN SĘDZIOWSKI 
– minimum dwuetapowy egzamin mający na celu: – sprawdzenie wiedzy teoretycznej 
z zakresu znajomości regulaminu ZSM
– sprawdzenie praktycznych  umiejętności oceny mażoretkowych 
 prezentacji konkursowych

9. STAŻ SĘDZIOWSKI 
– okres w trakcie którego sędzia stażysta zbiera doświadczenie w zakresie praktycznej oceny 
mażoretkowych prezentacji konkursowych. 
– czas  stażu nie jest określony. 
– o zakończeniu stażu sędziowskiego decyduje komisja sędziowska ZSM

10. DOŚWIADCZENIE INSTRUKTORSKIE 
– potwierdzone pisemnie przez pracodawcę, zatrudnienie w charakterze instruktora, trenera, 
nauczyciela tańca.

11. LICENCJA SĘDZIOWSKA
- uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego (krajowego, międzynarodowego) wydawane są przez 
powołany do tego organ ZSM



12. ZAWODY MAŻORETKOWE 
– imprezy o charakterze sportowym lub taneczno-sportowym podczas których oceniane są 
prezentacje mażoretkowe.

13. KOMISJA SĘDZIOWSKA ZAWODÓW
– grupa sędziów uprawnionych do sędziowania podczas zawodów mażoretkowych, wytypowana 
przez organizatora zawodów mażoretkowych w porozumieniu z ZSM.
– Szczegółowe obowiązki komisji sędziowskiej określa organizator imprezy w porozumieniu z ZSM

14. SĘDZIA GŁÓWNY 
– sędzia krajowy lub międzynarodowy, który przewodniczy pracom komisji sędziowskiej zawodów 
mażoretkowych organizowanych lub współorganizowanych przez ZSM.

15. SĘDZIA PUNKTOWY 
sędzia krajowy, powołany przez organizatora zawodów mażoretkowych do oceny prezentacji w 
obszarach „A”, „B”, „C”

16. SĘDZIA TECHNICZNY
sędzia krajowy, powołany przez organizatora zawodów mażoretkowych do oceny 
prezentacji w obszarze „D”



I.            WARUNKI i OBOWIĄZKI SĘDZIEGO  

 KANDYDAT NA SĘDZIEGO.

Kandydat na sędziego musi:
 mieć ukończone 21 lat
 posiadać wykształcenie średnie
 mieć minimum 3 letnie doświadczenie instruktorskie
 złożyć pisemny wniosek
 otrzymać pozytywną opinię komisji sędziowskiej ZSM
 odbyć szkolenie sędziowskie
 wnieść opłatę egzaminacyjną
 zdać egzamin sędziowski

*W szczególnych przypadkach komisja sędziowska ZSM może warunkowo dopuścić do szkolenia 
sędziowskiego kandydata na sędziego, który nie spełnia któregoś z wyżej wymienionych 
warunków. Warunek określany jest indywidualnie przez komisję sędziowską ZSM. 

 SĘDZIA STAŻYSTA

1. Po pozytywnie zdanym egzaminie sędziowskim, kandydat na sędziego, może 
odbyć staż sędziowski.

2. Staż sędziowski polega na nieodpłatnym uczestniczeniu w pracach komisji 
sędziowskiej Zawodów Mażoretkowych organizowanych lub współorganizowanych 
przez ZSM.

3. Udział w pracach komisji musi być zatwierdzony przez komisję sędziowską ZSM.



4. Chęć udziału w pracy komisji sędziowskiej zawodów sędzia stażysta zgłasza 
komisji sędziowskiej ZSM.

5. Oceny sędziego stażysty nie mają wpływu na wyniki Zawodów Mażoretkowych.
6. Oceny sędziego stażysty są analizowane przez komisję sędziowską ZSM, w celu 

kontroli jego przygotowań do pełnienia funkcji sędziego

 SĘDZIA KRAJOWY

1. Komisja sędziowska ZSM na podstawie analizy ocen wystawianych przez sędziego 
stażystę podczas zawodów mażoretkowych, wydaje opinię w przedmiocie 
ukończenia stażu sędziowskiego.

2. Sędzia ma obowiązek regularnie uczestniczyć w szkoleniach i egzaminach 
sędziowskich, w wyznaczonych przez ZSM terminach.

3. Sędzia przestrzega regulacji i przepisów wydanych przez komisję sędziowską ZSM.
4. Sędzia nie ma prawa bez zgody organizatora zawodów mażoretkowych przerwać 

pracy podjętej w komisji sędziowskiej w trakcie jej trwania.
5. Jeżeli zarząd lub komisja sędziowska ZSM nie zdecyduje inaczej, sędzia nie może 

sędziować kategorii w której uczestniczy osoba/zespół, będąca członkiem jego 
najbliższej rodziny, lub w przypadku, gdy zawodowe relacje mogą wpłynąć na 
bezstronną ocenę sędziego.

6. Skład komisji sędziowskiej zawodów mażoretkowych ustala organizator 
w porozumieniu z ZSM.



II.           EGZAMIN SĘDZIOWSKI  

1. Egzamin sędziowski składa się z dwóch części: 
  pisemnej – w formie testu
  praktycznej, polegającej na sędziowaniu przedstawionych prezentacji 
wraz z omówieniem sędziowania.

2. Komisję sędziowską powołuje zarząd ZSM.
3. Po zdanym egzaminie oraz pozytywnie ocenionym stażu sędziowskim, 

kandydat na sędziego otrzymuje licencję sędziowską



III.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Sędzia, który przez okres 3 lat nie uczestniczył w pracach komisji sędziowskich, 
zawodów mażoretkowych zobowiązany jest do aktualizacji uprawnień 
sędziowskich, polegającej ona na odbyciu stażu sędziowskiego.

2. W przypadkach nieujętych niniejszymi przepisami każdorazowo decyduje Zarząd 
ZSM w porozumieniu z komisją sędziowską ZSM


