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K O M U N I K A T   Nr 2 / KS SKK 
            

   Do  
                      Prezesów OZK 

                                                                                      oraz Sędziów Kręglarstwa Klasycznego i Parkietowego 
    
 
   Sezon 2011-12 już rozpoczęliśmy 25-27.08.2011 r. Turniejem o „Puchar Poznania” na kręgielni „Czarnej 
Kuli”w Poznaniu.  
   Dla zawodniczek i zawodników wszystkich kategorii wiekowych, to kolejny sezon pracy na treningach, 
starty w meczach ligowych, turniejach, a także walka o tytuły Mistrzów Polski. 
   Dla nas sędziów, to okres pracy na tychże zawodach oraz właściwe zgodnego z obowiązującymi  
przepisami ich przeprowadzenie.  
   Będziemy w Kolegium Sędziów SKK PZK pracowali nad tym, aby sędziowie byli doinformowywani o 
przepisach oraz zasadach prowadzenia zawodów. Będzie to możliwe dzięki stworzonej nowej stronie PZK – 
www.pzkregle.pl na której to będziemy mieli okienko ze sprawami sędziowskimi (komunikaty, listę 
sędziów licencjonowanych, przepisy oraz ich nowelizacje, uwagi o prowadzeniu meczy i turniejów, wzory 
druków potrzebnych do prowadzenia zawodów i inne).  
   Jednak pierwsze nasze działania musimy rozpocząć od zaktualizowania i stworzenia nowej listy 
licencjonowanych polskich sędziów klasycznych i parkietowych. 
   Dlatego zwracam się do Kolegów Prezesów Okręgów i Przewodniczących OKS z prośbą, aby już od 
dzisiaj zbierali „Deklaracje Sędziowskie” od wszystkich sędziów w Okręgu i przesyłali do PZK.  
   Niebawem, po przygotowaniu druku „Wniosku o nadanie nowej licencji sędziowskiej” i przesłaniu jego do 
Okręgów, prosić będziemy o szybkie ich wypełniania i przesłanie do PZK wraz z 2 zdjęciami (format 3x4 
cm). „Wniosek” jest konieczny do nadania nowej licencji oraz zweryfikowania aktualnych danych sędziów 
w kręglarstwie klasycznym i parkietowym.  
„Licencje Sędziego” będą wydawane na bieżąco i przesyłane do adresatów. „Licencje Sędziowskie” będą 
płatne. 
   Delegacje dla sędziów głównych będą od tego sezonu przesyłane drogą elektroniczną na adres  
e-mail sędziów wzgl. Okręgowych lub klubów. 
   Od tego sezonu obowiązkiem Sędziego Głównego jest skompletowanie zespołu sędziowskiego (Komisji 
Sędziowskiej zawodów – Z-cy Sędziego Gł., Sekretarza wzgl. Informatora, Sędziów stolikowych, sędziego 
technicznego – nie musi nim być sędzia) na turnieje w uzgodnieniu z Kolegium Sędziów Okręgowym oraz 
ich organizatorem. Turnieje muszą się odbywać w pełnych obsadach sędziowskich.  
   Sędzia Główny turnieju jest zobowiązany do dokładnego wypełnienia po zawodach  „Sprawozdania 
Sędziego Głównego” w 2 egz. (1xPZK, 1x organizator). Razem z „Komunikatem Końcowym” przesłanie do 
PZK.   
   Mamy zaplanowane jeszcze inne nowe propozycje zmian i dlatego przystępujemy w tym sezonie do 
zreformowania pracy sędziów na zawodach również od przyszłego sezonu 2012-13.  
   Tylko dzięki Waszej pomocy i pełnym zaangażowaniu Kolegiów Sędziów w Okręgach jesteśmy gotowi to 
sprawnie zrealizować. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze sprawami sędziowskimi 
prosimy o kontakt – e-mail wzgl. telefoniczny. 

KS SKK PZK – życzy wszystkim sędziom miłej, bezstresowej, aktywnej pracy na zawodach. 
 

                                                        Ze sportowym pozdrowieniem – Dobry Rzut 
                                                          Przewodniczący Kolegium Sędziów SKK PZK 

                                                        Ryszard Bonk 
                                                            Adres e-mail – rybo@poczta.fm   tel. 661 919 550  

 
Do wiadomości: 

− Prezes PZK 
− Przewodniczący SKK 
− Okręgi (Wielkopolski, Poznański, Małopolski, Pomorski, Pomorsko - Kujawski, Centralny, Ślaski) 


