
REGULAMIN  KOLEGIUM SĘDZIÓW 
SEKCJI KRĘGLARSTWA KLASYCZNEGO 

POLSKIEGO ZWIĄZKU KRĘGLARSKIEGO 
/ ZWANY DALEJ ''KOLEGIUM''/

1. Kolegium jest organem doradczym statutowych organów SKK PZK, a decyzje oraz
propozycje Kolegium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd lub Prezydium Zarządu SKK
PZK.  

2. W skład Kolegium wchodzi 3 członków: 
      w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. 
      Przewodniczącego Kolegium zatwierdza Zarząd SKK PZK. Pozostałych członków Kolegium
       na wniosek Przewodniczącego zatwierdza Zarząd lub Prezydium SKK PZK

3. Kolegium działa  zgodnie z aktualną Ustawą o Sporcie,  Statutem PZK oraz przepisami
FIQ WNBA NBC i dla realizacji celów współpracuje z Komisjami problemowymi
powołanymi przy SKK PZK. 

      Realizacja zadań Kolegium musi uwzględniać zarówno sprawy organizacyjne, merytoryczne, 
a w szczególności sprawy ekonomiczno - finansowe SKK PZK.
     4. Do zadań Kolegium w szczególności  należy:  
         a)  propagowanie oraz inspirowanie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji kadr sędziowskich,
              - podnoszenie kwalifikacji np. na zawodach okręgowych i centralnych wzgl. w klubach,
         b)  szkolenie w zakresie znajomości przepisów kadr zawodniczych i trenerskich,
              - podnoszenie kwalifikacji na zawodach okręgowych i centralnych wzgl. w klubach,
         c)  ewidencja i weryfikacja kadr sędziowskich, 
              - wprowadzenie Deklaracji sędziowskich na 1 sezon,
              - wprowadzenie Licencji sędziowskich na 3 lata,
        d)  działania dla podnoszenia poziomu sędziowania,
              - współpraca z Okręgowymi Kolegiami Sędziów,
              - podnoszenie kwalifikacji na zawodach okręgowych i centralnych oraz ewentualnie 
         w klubach,
        e)  proponowanie i zapewnianie obsad sędziowskich na imprezy centralne i międzynarodowe, 
        f)  przygotowanie nowelizacji i interpretacji przepisów sędziowskich w KRS,
             - systematycznie co sezon, po zapoznaniu się z nowelami przepisów WNBA NBC, 
        g)  przygotowanie druków sędziowskich, 
            - aktualizowanie druków zgodnie z wzorami WNBA NBC
            - wprowadzenie Sprawozdań Sędziowskich z turniejów,
        h)  współpraca z międzynarodowymi organizacjami sędziowskimi,
        i)  proponowanie sędziów na Mistrzostwa Świata, mecze międzypaństwowe i doszkalania itp. 
            w ramach WNBA NBC, 
       k)  wnioskowanie o odznaczenia i wyróżnienia dla sędziów, 
        l)  prowadzenie ewidencji sędziów i ich pracy, 
      m)  zmiana stroju sędziów klasy III do państwowej (koszulka niebieska polo z kołnierzykiem 
            z kieszonką na prawej piersi, logo PZK i SKK, nadrukiem „SĘDZIA” na plecach),
       n)  przygotowanie zasad podnoszenia klas sędziowskich oraz pozbawiania licencji sędziego.
       o)  przygotowanie nowych zasad ryczałtów sędziowskich uwzględniających funkcję 
            oraz zakres pracy sędziego.

                                                                                             

 


