
Testy na platformie szkoleniowej –wyjaśnienia i przypomnienia  
 
1. Testy dzielimy na obowiązkowe i nieobowiązkowe. 

- Testy mogą być przydzielane dla dowolnie wybranych czynnych sędziów (zdane 
egzaminy przedsezonowe, udział w konferencji przedsezonowej) w danym sezonie 
rozgrywkowym tj. np.  

a. Wszystkich sędziów 
b. Sędziów stolikowych, placowych 
c. Przygotowujących się do RC 
d. Sędziów kandydatów (nowych) 
e. Dowolnie wskazanej grupy osób lub nawet pojedynczej osoby 
 

2. Osoby projektujące testy mogą być definiowane dowolnie. 
 
3. Można zdefiniować różnego rodzaju testy. Obecnie funkcjonują rodzaje testów: 

-   -obowiązkowe 

-  -video 

-  -egzaminacyjne 

-   -konkursowe 
- nr  -zwykły test 

 
4. Każdy wyżej wymieniony test może być zdefiniowany jako dowolny bądź obowiązkowy. Jest to 

w gestii projektanta testu. 
 
5. Testy obowiązkowe występują z wagą  9 ii muszą być wykonane przez wyznaczone osoby. 

 
- Przyjęto, że teoretyczne testy obowiązkowe definiowane są co miesiąc i przydzielane 

wszystkim czynnym sędziom. 
- Ponadto, okresowo definiowane są także obowiązkowe testy video. 
 

6. Po każdorazowym zalogowaniu się do systemu obsad dostajemy informację nt. oczekujących 
dla nas testów, np.: 

 
- Odbywanie jakiejkolwiek kary nie powoduje, że nie jesteśmy czynnymi sędziami w 

danym sezonie rozgrywkowym. Tym samym nie zwalnia to nas z obowiązku wykonywania 
testów obowiązkowych. 

 
 



7. Wszystkie parametry testu pokazane są po jego otwarciu np.: 

 
 

8. Jeżeli test jest obowiązkowy (waga  9 ) podane są także parametry związane z okresową 
niedyspozycją sędziów jako kara zawieszenia w obsadach, liczona w dniach za (patrz p.7): 

- Niezdany test, Niezakończony, Nierozpoczęty 
 

9. Kary są nakładane automatycznie przez system (bez ingerencji Referatu Obsad, innych 
osób) po zapadnięciu testu, w zależności na jakim etapie rozwiązania test został 
pozostawiony (patrz p7,8). 

- Kara jest nakładana w okresie od 1-szego dnia po zakończeniu danego testu i nie ma 
żadnego związku z wcześniej nałożoną karą 

- Data zakończenia kary wynika z ilości dni, na jaką została nałożona (patrz p7,8). 
 
 
 
Przykład wyznaczonych przez system niedyspozycyjności dla sędziego: 
 

Test_1:  

- termin: 13.12.2011 – 6.01.2012  
- niedyspozycyjność za nierozpoczęcie testu: 7.01-5.02 (30 dni) 

Test_2:  

- termin: 16.01.2012 – 29.01.2012  

- niedyspozycyjność za nierozpoczęcie testu: 30.01-29.03 (60 dni) 
 
 
Ostateczna niedyspozycyjność nie jest sumowaniem się kar, tutaj kary się w pewnym okresie nakładają. 
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