Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”,
Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Koszykówki
oraz Wrocławski Szkolny Związek Sportowy
serdecznie zapraszają na pierwszą edycję kursu na stopień

Dolnośląskiego Młodzieżowego Sędziego
Koszykówki i Sędziego Dolnośląskiego
Związku Koszykówki
Nauczycielu wychowania fizycznego –chciałbyś, żeby Twoi uczniowie poznali przepisy koszykówki,
nie masz wyszkolonych pomocników, którzy mogliby pomóc Ci organizować zawody wewnątrzszkolne lub międzyszkolne, wiesz, że są w Twojej szkole osoby interesujące się koszykówką.
Zapisz swoich uczniów na Kurs Dolnośląskiego Młodzieżowego Sędziego Koszykówki!
A Ty młody entuzjasto koszykarskiego świata - lubisz oglądać mecze koszykówki? Brałeś udział w turniejach, np. międzyszkolnych? Grasz w amatorskiej lidze koszykówki, lub po prostu pasjonujesz się
tym sportem? Proponujemy Ci wzięcie udziału w kursie, w czasie którego poznasz tą dyscyplinę także z innej perspektywy i uzyskasz oficjalne uprawnienia do prowadzenia koszykarskich zawodów.
Zostań Dolnośląskim Młodzieżowym Sędzią Sportowym lub Sędzią Koszykówki DZKosz!
Kurs jest podzielony na dwie części:
a) teoretyczną, która będzie realizowana on-line na platformie Moodle. Każdy uczestnik kursu będzie
posiadał swoje indywidualne konto, za pomocą którego będzie miał dostęp do materiałów szkoleniowych oraz rozwiązywał testy cząstkowe.W trakcie tej części otrzyma niezbędną wiedzę oraz przepisy regulujące organizację meczów koszykówki. Będzie ona trwać 5 tygodni. Na początku każdego
tygodnia uczestnik otrzymuje dostęp do części materiałów, następnie przyswaja odpowiedni zakres
wiedzy, aby na koniec tygodnia rozwiązać test cząstkowy, który sprawdzi poznane wiadomości. Obowiązkowe jest uzyskanie pozytywnych wyników 5 testów cząstkowych przeprowadzonych w trakcie
części teoretycznej kursu.
b) praktyczną, której szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony nauczycielom wf w późniejszym okresie. Ta część będzierealizowana w szkole pod okiem sędziów Dolnośląskiego Związku Koszykówki i nauczyciela wf.
W trakcie części praktycznej obowiązkowe jest odbycie:
– 3h zajęć praktycznych przygotowujących do zdobycia uprawnień sędziego stolikowego
– plus17h zajęć praktycznych przygotowujących do zdobycia uprawnień sędziego boiskowego
Kto może wziąć udział w kursie, kryteria:
• uczeń musi mieć ukończone 13 lat, a maksymalnie 18 lat
• osoby do 16 roku życia mogą uzyskać uprawnienia na stopień Dolnośląskiego Młodzieżowego Sędziego Koszykówki (SZS) i prowadzić rozgrywki w zawodach wewnątrzszkolnych, wspomagać sędziów związkowych podczas zawodów międzyszkolnych

• od 16 roku życia osoba może uzyskać uprawnienia okręgowe na stopień Sędziego Dolnośląskiego
Związku Koszykówki, zaliczonego do grupy sędziowskiej C, są oni uprawnieni do sędziowania meczów w ramach turniejów koszykówki, ligi amatorskiej, wszystkich rozgrywek DZKosz do szczebla
U-16,
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego sędziowania,
• znajomość dyscypliny i zainteresowanie koszykówką; preferencje dla kandydatów czynnie uprawiających koszykówkę lub byłych zawodniczek czy zawodników,
• zapisy poprzez formularz u nauczyciela ze swojej szkoły, zapytaj swojego nauczyciela lub namów go
i zgłoście się razem.
Osoby, które uzyskają stopień Dolnośląskiego Młodzieżowego Sędziego Koszykówki (SZS) otrzymają
poświadczającą legitymację, natomiast uczniowie, którzy otrzymają uprawnienia Sędziego DZKosz zostaną zarejestrowani do systemu informatycznego DZKosz oraz otrzymają certyfikat ukończenia kursu.
Jeżeli masz pytania szczegółowe dotyczące kursu zapraszamy do kontaktu pod adresem
e-mail: wojciech.szs@wp.pl.
Jeżeli jesteś zainteresowany i masz grupę chętnej młodzieżyze swojej szkoły lub szkół okolicznych
z Twojej miejscowości,prosimy o zgłoszenia na adres:szs@sport.wroclaw.pl.
Po zgłoszeniu się na wyżej podany adres i zakwalifikowaniu Twojej grupy Nauczyciel
i wszyscy jej członkowie otrzymają informacjęjak oficjalnie potwierdzić zgłoszenie i dalsze wskazówki.
Kryteria zgłoszeń:
• na kurs grupę zgłasza nauczyciel. Powinna być ona złożona z minimum 10 uczniów zainteresowanych kursem oraz nauczyciela, który weźmie udział w części praktycznej oraz w dalszym kontrolowaniu postępów swoich uczniów,
• w zgłoszeniu należy podać: szkołę, dane nauczyciela: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz wykaz
uczniów zainteresowanych kursem w postaci tabeli Excel z trzema kolumnami: (pierwsza) imię, nazwisko, (druga) rok urodzenia, (trzecia) adres mailowy,
Uwaga!!! w przypadku, gdy nie posiadacie zgody na przekazanie tych danych prosimy o zebranie ich
od rodziców uczestników.

Nie czekajcie. Zgłoście się, a na pewno zbierzecie nowe życiowe doświadczenie!
Nauczycielu namów swoich uczniów! Młody człowieku namów swojego nauczyciela!
Pierwszy kurs wystartuje pomiędzy 14 a 18 września 2020 r., a zgłoszenia przyjmujemy do
10 września 2020 r.

Ze sportowym pozdrowieniem organizatorzy:
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”
Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Koszykówki
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy

