
Regulamin Nadawania Klas Sędziowskich 

§ 1 

Najwyższym organem sędziowskim jest Komisja Sędziowska PSPD. 

§ 2 

Komisja Sędziowska ustanawia trzy stopnie sędziowskie: 

1. sędzia klasy C – podstawowy stopień zaawansowania, 

2. sędzia klasy B – średni stopień zaawansowania, 

3. sędzia klasy A – najwyższy stopień zaawansowania. 

§ 3 

1. Sędzia każdej klasy może otrzymać określenie nieaktywny. Następuje to w przypadku, kiedy przez kolejne dwa 

lata od uzyskania ostatniego punktu aktywnościowego sędzia nie zdobędzie żadnego kolejnego punktu. 

2. Cofnięcie określenia „sędzia nieaktywny” możliwe jest w każdej chwili po zdobyciu co najmniej pięciu kolejnych 

punktów aktywnościowych. 

3. Brak oznaczenia „sędzia nieaktywny” oznacza, że sędzia ma status aktywnego. 

4. Jeżeli punkty wymienione w §7 pkt 3a są jedynymi punktami aktywnościowymi sędziego w danym okresie 

obliczeniowym, to nie są brane pod uwagę w przypadku określenia statusu „sędzia aktywny”. 

§ 4 

Wraz z otrzymaniem certyfikatu sędzia otrzymuje tytuł sędziego klasy C. 

§ 5 

Po zdobyciu co najmniej 50 punktów aktywnościowych sędzia aktywny może przystąpić do kolejnego egzaminu. 

Pozytywne zaliczenie egzaminu oznacza otrzymanie tytułu sędziego klasy B. 

§ 6 

Po zdobyciu łącznie 200 punktów aktywnościowych sędzia aktywny może przystąpić do kolejnego egzaminu. 

Pozytywne zaliczenie go oznacza zdobycie tytułu sędziego certyfikowanego klasy A. 

§ 7 

1. Punkty za aktywność w konkursach wg zasad PSPD: 

a) sędziowanie w finale – 5 punktów za każdą sędziowaną kategorię, 

b) sędziowanie w eliminacjach – 3 punkty za każdą sędziowaną kategorię, 

c) organizator/przewodniczący jury – 5 punktów za konkurs obejmujący do 3 kategorii; za każdą następną 

kategorię w konkursie – 1 punkt, 

d) sekretarz/steward/sędzia techniczny – 1 punkt za finał, 1 punkt za eliminacje. 

2. Punkty za aktywność w konkursach niekonsumenckich innych niż zgodnych z zasadami PSPD: 

a) sędziowanie w finale – 3 punkty za każdą sędziowaną kategorię, 

b) sędziowanie w eliminacjach – 1 punkt za każdą sędziowaną kategorię, 

c) organizator/przewodniczący jury – 3 punkty za konkurs obejmujący do 3 kategorii; za każdą następną kategorię 

w konkursie – 0,5 punktu, 

d) sekretarz – 1 punkt za każdą kategorię w eliminacjach, 



e) steward – 1 punkt za obsługę jednej lub kilku równolegle pracujących komisji sędziowskich oceniających jedną 

kategorię piwną w finale lub eliminacjach, 

f) sędzia techniczny – 1 punkt za konkurs do 4 kategorii; za każde 3 kolejne kategorie w konkursie – 0,5 punktu. 

3. Punkty dodatkowe 

a) Za każde 3 punkty zdobyte jako piwowar w Pucharze PSPD – 1 punkt, 

b) Opracowanie metryczek finałowych – 1 punkt za każdy styl (od 1 sierpnia 2014: 2 punkty za każdy styl), 

c) Wykładowca szkolenia sensorycznego lub panelu degustacyjnego – 1,5 punkty, 

d) Odbyte szkolenie sensoryczne – 1 punkt. 

§8 

1. Przyznanie punktów aktywnościowych odbywa się każdorazowo na podstawie przedłożonej Komisji 

Sędziowskiej dokumentacji: 

a) konkursów wg zasad PSPD oraz kursów / paneli organizowanych przez lub pod egidą PSPD – protokołu 

pokonkursowego lub poszkoleniowego, 

b) dla kursów / paneli i konkursów innych niż zgodne z zasadami PSPD lub organizowanych poza PSPD – protokołu 

pokonkursowego lub poszkoleniowego albo poświadczenia danej aktywności w konkursie, programu kursu / panelu 

i dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu / uczestnictwo w panelu. 

2. Protokół pokonkursowy lub poszkoleniowy przygotowywany jest przez przewodniczącego jury konkursu, 

kierownika szkolenia / panelu degustacyjnego lub sędziego certyfikowanego. 

3. Poświadczenie aktywności w konkursie, program kursu i dokument potwierdzający ukończenie kursu są 

przygotowywane i dostarczane przez kierownika kursu lub sędziego wnioskującego o przyznanie punktów. 

4. W przypadku wątpliwości wynikających z przedstawionej dokumentacji Komisja Sędziowska może żądać od 

organizatora, przewodniczącego jury, kierownika szkolenia lub panelu albo sędziego wnioskującego o przyznanie 

punktów dodatkowych wyjaśnień. 

5. Przyznanie punktów aktywnościowych z §7 pkt 3a odbywa się raz w roku po opublikowaniu finałowej listy 

Pucharu PSPD. 

§9 

W osobnym rozporządzeniu Komisja sędziowska określi wytyczne do egzaminu na poszczególne stopnie 

zaawansowania. 

§10 

Przepisy przejściowe: 

Sędziowie, którzy otrzymali certyfikat, na którym widnieje jego data ważności określona na dwa lata otrzymują 

status sędziego klasy C. Po dwóch latach lub wcześniej mogą oni przystąpić do egzaminu. Pozytywne zaliczenie 

egzaminu przedłuża certyfikat na czas nieokreślony, a zdobycie 50 punktów aktywnościowych automatycznie 

nadaje im status sędziego klasy B. Brak przystąpienia do egzaminu i w konsekwencji wygaśnięcie certyfikatu 

nadaje sędziemu status sędziego nieaktywnego klasy C. W innych przypadkach mają zastosowanie postanowienia 

regulaminu klas sędziowskich. 

§11 

Integralną częścią niniejszego regulaminu są wzory protokołów pokonkursowych oraz poszkoleniowych. 


