
Regulamin przyznawania, podwyższania, zawieszania, cofania i wygaszania Licencji Sędziowskich 

oraz zadania Komisji Sędziowskich Międzynarodowej  Federacji Sztuk Walki - IMAF Polska. 

 

Jednym ze statutowych celów IMAF Polska (§5 pkt. 1 ust. 2 Statutu) jest umożliwianie dwiczącym 

sztuki i sporty walki udziału we współzawodnictwie sportowym w ramach Federacji. Bezpieczna i 

uczciwa rywalizacja możliwa jest między innymi dzięki właściwemu szkoleniu i zdobywaniu 

kwalifikacji przez sędziów poszczególnych konkurencji rozgrywanych w ramach IMAF Polska. 

 

Planowanie i prowadzenie zajęd podczas szkoleo (kursów) oraz określanie ich zakresu realizowane 

jest przez powołane do tego celu Komisje Sędziowskie. Do prowadzenia szkolenia może byd 

powołany również ekspert w swojej dziedzinie: uprawianej Sztuki lub dla danej konkurencji. 

 

Skład Komisji Sędziowskich powołuje Prezydent IMAF Polska po konsultacji z Dyrektorem 

Technicznym. Powołany skład podlega zatwierdzeniu przez Zarząd IMAF Polska. Nadzór nad 

całokształtem funkcjonowania wszystkich konkurencji w ramach Komisji Sędziowskiej sprawują  

Dyrektorzy Techniczni. W miarę potrzeby inicjują działania podległej komisji i włączają się w prace 

związane z dobrym funkcjonowaniem danej konkurencji. 

 

Szkolenie powinno byd prowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących regulaminów, poparte 

praktycznym doświadczeniem, z wykorzystaniem przekazu teoretycznego, prezentacji praktycznej, 

dwiczeo uczestników szkolenia i egzaminu koocowego składającego się z części teoretycznej 

(znajomośd przepisów - test) i części praktycznej (umiejętnośd wydawania komend, gestykulacji, 

podejmowania decyzji i zapisywania wyników). Wynikiem pozytywnie zdanego egzaminu jest 

przyznanie odpowiedniej Licencji sędziowskiej. 

 

Wydanie Licencji sędziowskiej - dokumentu stwierdzającego nabyte kwalifikacje odbywa się po 

opłaceniu kwoty manipulacyjnej na konto Federacji (wysokośd opłaty i okres obowiązywania 

uprawnienia określa Zarząd IMAF Polska) oraz po dostarczeniu do sekretariatu fotografii 

legitymacyjnej.  Kontrolę nad opłacaniem okresowych składek licencyjnych sprawuje Skarbnik IMAF 

Polska. Do jego obowiązków należy także  wykonanie na koniec rocznego okresu sprawozdawczego 

sprawozdania do Komisji Rewizyjnej z obowiązku dokonania opłaty. 

 

Przyjmuje się cztery stopnie Licencji sędziowskich: Sędzia Klubowy, Sędzia Regionalny, Sędzia 

Krajowy, Sędzia Międzynarodowy. 

 

Komisja Sędziowska podczas przyznawania stopnia Licencji sędziowskiej powinna wziąd pod uwagę 

stopieo zaawansowania kandydata w danej Sztuce lub dyscyplinie (posiadany stopieo IMAF, zdobyty 

lub zweryfikowany), doświadczenie (staż sędziowski), zaangażowanie (udział w sędziowaniu 

zawodów IMAF i innych), uczestnictwo w szkoleniach IMAF Polska oraz ocenę jego dotychczasowego 

poziomu sędziowania. 

 

Kryteria poszczególnych stopni Licencji sędziowskiej: 

Sędzia Klubowy: minimum 3 stopieo kyu, zdany egzamin licencyjny, 

Sędzia Regionalny: minimum 1 stopieo mistrzowski, zdany egzamin licencyjny, 



Sędzia Krajowy: minimum  3 stopieo mistrzowski, zdany egzamin licencyjny, 

Sędzia Międzynarodowy: minimum 4 stopieo mistrzowski, zdany egzamin licencyjny. 

 

Podwyższenie stopnia Licencji sędziowskiej odbywa się na wniosek Komisji Sędziowskiej i jest 

możliwe po podniesieniu stopnia zaawansowania: osiągnięcia wymaganego minimum przyjętego w 

kryteriach, uczestnictwa w sędziowaniu zawodów IMAF Polska oraz wykazaniu się stałym, dobrym 

poziomem sędziowania. 

 

Licencja sędziowska może ulec zawieszeniu, cofnięciu lub wygaśnięciu. 

 

Zawieszenie lub cofnięcie Licencji Sędziowskiej może nastąpid na wniosek Komisji Sędziowskiej po 

przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku stwierdzenia rażących uchybieo w 

pracy i obowiązkach sędziego. 

 

Wygaśnięcie Licencji Sędziowskiej może nastąpid na wniosek Komisji Sędziowskiej w przypadku 

kolejnego nieusprawiedliwionego braku udziału w sędziowaniu zawodów pod patronatem IMAF 

Polska, niebrania udziału w szkoleniach i doszkalaniu, braku okresowej opłaty licencyjnej. 

 

Komisja sędziowska zobowiązana jest uaktualnid raz w roku wykaz Licencjonowanych Sędziów IMAF 

Polska oraz dokonad oceny prac poszczególnych Sędziów. Wykaz sędziów podlega opublikowaniu na 

stronie internetowej Federacji. 

 

Każda z propagowanych Sztuk / dyscyplin w ramach IMAF Polska powinna mied odrębną Komisję 

Sędziowską. Możliwe jest również dołączenie pod prace Komisji Sędziowskiej konkurencji pokrewnej 

w ramach jednej Sztuki Walki. 

 

Komisja Sędziowska powinna na bieżąco śledzid obowiązujące przepisy i regulaminy dotyczące 

poszczególnych konkurencji stosowane w ramach IMAF Europa, w miarę możliwości podejmowad 

prace nad ich współtworzeniem, uaktualnianiem oraz składaniem wniosków do IMAF Europa w miarę 

potrzeb ich zmiany. Przepisy krajowe powinny byd spójne z przepisami IMAF Europa tak, aby ułatwid 

ich stosowanie przez zawodników i sędziów  podczas zawodów międzynarodowych. 

 

Komisja Sędziowska informuje o swoich pracach Prezydenta IMAF Polska. W miarę potrzeb, po 

uprzednim uzgodnieniu z Prezydentem IMAF Polska może delegowad do prac w Komisjach IMAF 

Europa swoich przedstawicieli. 

 

Pracami Komisji Sędziowskich kierują Przewodniczący – oprócz okresowej oceny pracy 

poszczególnych sędziów do ich obowiązków należy także  organizacja obsady sędziowskiej na zawody 

pod auspicjami IMAF Polska. W tym celu uaktualniają oni dane kontaktowe sędziów i powołują ich do 

sędziowania, z odpowiednim wyprzedzeniem. O stanie przygotowao obsady sędziowskiej informują 

Zarząd lub bezpośrednio Prezydenta IMAF Polska. 

 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej lub Sędzia Główny Zawodów mają prawo do wyższego 

wynagrodzenia za pracę od pozostałych sędziów prowadzących zawody, jeżeli takie wynagrodzenie 

zostanie uzgodnione w ramach umowy pomiędzy organizatorem a IMAF Polska. Przy ustalaniu 



wysokości ryczałtu sędziowskiego powinno także brad się pod uwagę posiadaną przez sędziego 

kategorię sędziowską. 

 

Powyższy regulamin jest pisemną formą wcześniej przyjętych i stosowanych kryteriów i rozwiązao.  

 

Zmiany w regulaminie nadawania stopni sędziowskich (podział i minimalne wymogi) dotyczą nowych 

kandydatów na sędziów a rozpoczęcie ich stosowania nastąpi w 2013 roku. 

 

Przepisy Regulaminu wchodzą w życie  z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd IMAF Polska. 

 

 

Podpisano: 

Komisja Sędziowska Karate-Do 

Komisja Sędziowska Ju Jitsu - Kobudo 

Zatwierdzone przez Zarząd IMAF Polska (Uchwała Zarządu 14/Z/2012 z dn. 12.12.2012) 

 

DODATEK A 

STRÓJ SĘDZIOWSKI 

(WYCIĄG Z „PRZEPISÓW ZAWODÓW W SYSTEMIE IMAF”) 

 

Sędziowie powinni nosid oficjalny strój określony przez Komisję Sędziowską IMAF Polska. Oficjalny 
strój powinien byd noszony podczas wszystkich zawodów, kursów i egzaminów. Oficjalny strój 
sędziowski składa się z: 
 

o granatowej marynarki, 

o białej koszuli z długimi lub krótkimi rękawami, 

o krawatu w kolorze granatowym, z emblematem IMAF EUROPE (sędziowie międzynarodowi) 

lub IMAF POLSKA (sędziowie krajowi, regionalni, klubowi), 

o naszywki IMAF EUROPE (sędziowie międzynarodowi) lub IMAF POLSKA (sędziowie krajowi, 

regionalni, klubowi) noszonej na marynarce lub koszuli, na piersi po lewej stronie, 

o gładkich szarych lub popielatych spodni, 

o granatowych lub czarnych skarpetek bez haftu,  

o czarnego miękkiego obuwia, 

o na wyposażeniu własny gwizdek. 

 
W konkurencjach Ju Jitsu i Kata Kobudo sędziowie mogą nosid tradycyjny strój (Gi) w komplecie z 
hakamą. 


