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P R O T O K Ó Ł   nr ……… 
 Z   E G Z A M I N U   N A   L I C E N C J Ę   S Ę D Z I E G O

S P O R T U   S A M O C H O D O W E G O 
w dniu  ............................  

Komisja w składzie : 

1. Przewodniczący komisji  .............................................................................................................................  

2. Członek komisji  .............................................................................................................................  

3. Członek komisji  .............................................................................................................................  
nazwisko i imię klasa i numer licencji 

Komisja egzaminacyjna po przeprowadzeniu egzaminu na: 
− 
− 
− 

przyznanie licencji sędziego sportu samochodowego klasy II; 
przekwalifikowanie  licencji  sędziego sportu samochodowego z klasy II na klasę I;
wznowienie licencji sędziów sportu samochodowego klasy II oraz klasy I 

zaświadcza, że niżej wymienieni kandydaci oraz sędziowie uzyskali następujące wyniki z egzaminu: 

Lp. Nazwisko i Imię Data 
urodzenia 

Przynależność 
klubowa 

Egzamin 
na sędziego 

Wynik 
egzaminu 

1  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

2  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

3  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

4  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

5  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

6  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

7  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

8  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

9  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

10  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

11  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

12  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

13  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

14  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 

15  klasy II 
 klasy I 

 pozytywny 
 negatywny 
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Komisja   egzaminacyjna   po   przeprowadzeniu   egzaminu   na   licencję   sędziego   sportu   samochodowego 

w dniu  .......................  zaświadcza, że: 

− egzamin zdało  .................  kandydatów z wynikiem pozytywnym, w wyniku którego zostanie przyznana im 
licencja sędziego klasy II; 

− egzamin zdało  .................  sędziów klasy II z wynikiem pozytywnym, w wyniku którego uzyskali prawo 
przekwalifikowania licencji sędziego z klasy II na klasę I; 

− egzamin zdało  .................  sędziów posiadających licencję klasy II z wynikiem pozytywnym, w wyniku którego 
uzyskali prawo wznowienia licencji sędziego klasy II; 

− egzamin zdało  .................  sędziów posiadających licencję klasy I z wynikiem pozytywnym, w wyniku którego 
uzyskali prawo wznowienia licencji sędziego klasy I; 

− do egzaminu poprawkowego zakwalifikowano  .........................  osób. 

Na tym protokół zakończono. 

Komisja w składzie: 

 ....................................................................................  ............................................  

Przewodniczący -  lic. instruktora/trenera sportu samochodowego podpis 

 ....................................................................................  ............................................  

Członek komisji - lic. sędziego sportu samochodowego podpis 

 ....................................................................................  ............................................  

Członek komisji – lic. sędziego sportu samochodowego podpis 
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