
K O M U N I K A T   Nr 1 / KS SKK 
 
 

   Na swoim I Posiedzeniu w dniu 31.08.2011 r. Kolegium Sędziów SKK PZK w 
obecności Przewodniczącego SKK Kol. Jana MAJCHRZAKA i jego Zastępcy Kol. 
Andrzeja ŁOSZYKA podjęło następujące decyzje i przedstawiło kilka tematów do dyskusji i 
zatwierdzenia. 
 
1.  Zatwierdzono skład Kolegium Sędziów SKK PZK: 
     -  Przewodniczący KS SKK PZK –  Kol. Ryszard BONK 
     -  Zastępca                                   -  Kol. Bronisław BEDNAREK 
     -  Członek                                     -  Kol. Edward JASKULSKI 
 
2. Zapoznano członków Kolegium  z „Regulaminem Kolegium Sędziów SKK” i ich 
    zadaniami.          
    -  Kolega Ryszard BONK odpowiedzialny będzie za sprawy dotyczące ewidencji 
       sędziów, ich weryfikacji oraz przygotowania do wprowadzenia nowych „Licencji 
       Sędziowskich” od sezonu 2012/13. Będzie również sprawował funkcję statystyka 
       Kolegium na podstawie „Protokołów z meczy” oraz „Sprawozdań Sędziów Głównych” 
       z turniejów.      
 
   -  Kolega Bronisław BEDNAREK były sędzia FIQ i twórca obowiązującej Części I KRS, 
      będzie czuwał nad sprawami przepisów, regulaminów i szkoleń. 
 
   -  Kolega Edward JASKULSKI – sędzia FIQ WNBA Sekcji Parkietowej. Jego zadaniem 
      będzie przeprowadzenie weryfikacji sędziów parkietowych, szkolenie oraz nadzór nad 
      imprezami kręglarstwa parkietowego. 
 
     Wszyscy członkowie Kolegium mają za zadanie obserwację zawodów i ich ocenę, a 
następnie przedstawienie tych ocen na kolejnych posiedzeniach Kolegium.  
     Kolegium Sędziów zwróci się pismem do Przewodniczących KS w Okręgach, aby 
również przejmowali rolę obserwatorów zawodów i z wnioskami zwracali się do KS SKK 
PZK.  
 
3 . Zaproponowano przeredagowanie Części I KRS pkt.4 – Sędziowanie, po 
     przeprowadzonej zmianie GKS na Kolegia Sędziów przy Sekcjach Kręglarstwa 
     Klasycznego i Bowlingu,  
 
4.  Przedstawiono nowe zasady wysyłania „Delegacji Sędziowskich” do powołanych 
     sędziów na zawody. Od tego sezonu „Delegacje” będą przesyłane drogą elektroniczną 
     na adresy sędziów, Okręgów lub Klubów. 
 
5.  Przeanalizowano stan kadry sędziowskiej na podstawie nadesłanych dotychczas 
     „Deklaracji Sędziowskich” zaproponowanych sędziom na ten sezon, do czasu 
     wprowadzenia „Licencji Sędziowskich”. 
 
6.  Przeprowadzono analizę i ocenę pracy Sędziego Gł. na 34 PUCHARZE POZNANIA. 
     Oceniając pracę sędziego wzięto pod uwagę jego umiejętności w prowadzeniu 
     zawodów; kontrolowanie dokumentów zawodników, dopuszczenie do gry zawodników 
z 
     Klubów, Ognisk nie zrzeszonych w PZK oraz ogłaszania wyników turnieju.  
     Ocena wypadła miernie. Należy się liczyć z tym, że kolejne zawody sędzia poprowadzi 



     już zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
7.  Kolega Przewodniczący SKK Jan MAJCHRZAK przedstawił  propozycję przekazywania 
     wszystkich ważnych dokumentów i Komunikatów Kolegium Sędziów na nową stronę 
     PZK   www.pzkregl.pl do Kolegi Macieja KLĄSKAŁY.  
 
8.  Przedstawiono nowe druki sędziowskie, które będą dostępne na stronie PZK. 
 
9.  Zwrócono się do Przewodniczącego Komisji Technicznej –  
     Kol. Grzegorza CWOJDZIŃSKIEGO w sprawie prowadzenia bieżących przeglądów 
     kręgielni (Protokoły z meczy i Turniejów).  
     - Badania kręgielni nie powinni przeprowadzać sędziowie klasy II i III oraz sędziowie 
       członkowie klubów, na kręgielniach których działa klub. 
     - Zwrócono uwagę, aby coroczne Badania Kręgielni przed sezonem były wykonywane 
       terminowo, a usterki zaznaczone w Protokole Badania usunięte zgodnie z zaleceniami 
       do czasu rozpoczęcia rozgrywek ligowych i zawodów znajdujących się w KIS.  
 
10.  Przewodniczący Kolegium zakończył posiedzenie. 
 
 

W imieniu Kolegium Sędziów SKK PZK 
Przewodniczący – Ryszard Bonk   

 
 
 
 
 
 


