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Przewodnik dla kandydatów na sędziów rugby 
 

W związku z coraz liczniejszymi mailami od  osób zainteresowanych sędziowaniem poniżej 
krótki przewodnik dla kandydatów i kandydatek: 

1. Działaj w Okręgu 
W pierwszej kolejności zacznij działać w swoim macierzystym Okręgowym Związku Rugby, 
który odpowiada za organizację szeregu imprez Dzieci i Młodzieży oraz rozgrywek 
towarzyskich. Tam najszybciej możesz odbyć praktykę niezbędną do późniejszego 
sędziowania na szczeblu krajowym. Sędzią na szczeblu okręgowym możesz być równie 
równocześnie będąc zawodnikiem, zawodniczką czy trenerem. Co ważne – to właśnie 
Okręgi są upoważnione do rekomendowania kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów 
Polskiego Związku Rugby. Listę osób odpowiedzialnych za sędziów w każdym z Okręgów 
znajdziesz w dalszej części tego dokumentu oraz na www.rugbyrefs.pl  

 
2. Przyjdź na szkolenie dla kandydatów 

Kolegium sędziów regularnie organizuje szkolenia dla kandydatów na sędziów, których 
uczestnicy mogą zapoznać się nie tylko z teorią, ale również wziąć udział w zajęciach 
szkoleniowych, a na koniec spróbować swych sił w praktyce podczas turniejów dzieci 
i młodzieży. Co ważne, w szkoleniach możesz brać udział również jako aktywny zawodnik, 
zawodniczka czy trener. Organizatorem kursów z ramienia Polskiego Związku Rugby jest 
Oficer ds. rozwoju, z którym możesz omówić wszelkie kwestie związane z zakwaterowaniem, 
czy dojazdami, a szkolenia zgodnie z metodyką IRB prowadzą certyfikowani edukatorzy, 
członkowie Kolegium Sędziów. Terminy szkoleń na bieżąco pojawiają się na stronach 
www.pzrugby.pl oraz www.rugbyrefs.pl  
 

3. Zgłoś się do nas 
Jeśli zdecydowałeś/zdecydowałaś się zakończyć karierę zawodniczą i/lub trenerską i masz 
ochotę sprawdzić się w sędziowaniu na szczeblu centralnym, a nie masz możliwości 
działania poprzez Okręg – zapraszamy bezpośrednio do nas. Od kandydatów oczekujemy 
przesłania do nas swojego zgłoszenia oraz krótkiego, rugbowego CV i będziemy się już z 
każdym bezpośrednio kontaktować w kwestii dalszej współpracy. 
 
W razie pytań – napisz do nas na referee.pzrugby@onet.pl 
 
Poniżej dane kontaktowe dla kandydatów: 
Okręg Pomorski – Grzegorz Szostek (Grzegorz_Szostek@op.pl)  
Okręg Wielkopolski – Tomasz Kapustka (posnania_rugby@op.pl)  
Okręg Lubelski – Wiesław Piotrowicz (wpiotrowicz@op.pl)  
Okręg Warszawsko-Mazowiecki – Maciej Misiak (silver@rugby.info.pl)  
Pozostałe Okręgi: 
Kolegium Sędziów PZR – Leszek Zabłocki (referee.pzrugby@onet.pl)  
Oficer ds. Rozwoju PZR – Krzysztof Krzewicki (chriskrzywy@yahoo.com) 
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