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   W dniu 29.08.br. odbyło się 1 posiedzenie Kolegium Sędziów w sezonie 2012-2013. 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
                       Przewodniczący – Ryszard Bonk 
                      Wiceprzewodniczący – Bronisław Bednarek 
                      Członek – Edward Jaskulski 
        goście – Przewodniczący SKK – Jan Majchrzak 
                   -  Przewodniczący Komisji Technicznej – Grzegorz Cwojdziński 
 
Głównym tematem posiedzenia Kolegium było zapoznanie się ze stanem przygotowań do 
rozpoczęcia sezonu 2012/13, czyli obsady sędziowskie, badania kręgielni, wystawianie 
Certyfikatów oraz przygotowania do Seminarium sędziów klas wyższych. 
    
   1. Na wstępie Kolega Przewodniczący przedstawił plan ostatnich działań Kolegium oraz 
planowanych działań do końca 2012 roku. 
           
          - na dzień dzisiejszy mamy zweryfikowanych 101 sędziów klasycznych i 11 parkietowych    
(załącznik nr 1).  
           
          - listy sędziów z danego Okręgu zostaną przekazane do Okręgowych Kolegiów Sędziów na 
początku  września br. po zakończeniu weryfikacji. 
           
          - Kolegium Sędziów SKK brało czynny udział przy tworzeniu nowych Regulaminów na  
 sezon 2012/13 współpracując z Komisją Gier i Dyscyplin SKK. 
           
          - w sierpniu główne zadania Kolegium polegały na dokonaniu obsad sędziowskich     
wszystkich zawodów do KIS 2012/13 – SLM, SLK, I Ligi oraz turniejów ogólnopolskich.  
Propozycje obsad były opublikowane wcześniej na stronie kregle.net do zapoznania się przez 
sędziów oraz przyjmowania ewentualnych uwag czy zmian.  
Na sezon 2012-2013 delegowano do sędziowania 44 Sędziów Głównych, to 44% sędziów z 
licencjami z aktualnej listy. 
           
         - Przewodniczący KS przedstawił wstępne przygotowania do zorganizowania Seminarium 
Sędziów Klas Wyższych połączonego z egzaminami na podnoszenie klas sędziowskich. 
     
   Seminarium Sędziów Klas Wyższych (na 90% zależy od ilości zgłoszeń) odbędzie się w 
Tarnowie Podgórnym 11-12.05.2013 r.  Koszty noclegów i wyżywienia pokryje PZK. Dojazd i 
ewentualny koszt egzaminu na podwyższenie klasy pokrywa uczestnik Seminarium. 
   Od dnia 01.09.br. do końca marca 2013 r. KS SKK PZK przyjmuje potwierdzenia udziału w 
Seminarium od sędziów klas P, I oraz II chcących podnieść swoją klasę.  
Potwierdzenia należy dokonać listownie względnie internetem na adres PZK lub Kolegi 
Ryszarda Bonka – rybo@poczta.fm . 
 
   UWAGA !    
   Wszystkich sędziów zobowiązuje się do zapoznania się z aktualnymi Regulaminami 
zawodów ligowych i turniejów oraz Przepisami i obowiązkami sędziów na zawodach, aby 
uniknąć na zawodach kompromitujących sytuacji wynikających z ich nieznajomości.  
    
    2. Przygotowano od  sezonu 2012/13 nowe 2 druki, których wypełnienie na zawodach będzie 
obowiązkowe. 
    
   - „Raport końcowy Sędziego głównego” - druk wypełniany jest przez Sędziego Głównego 
zawodów turniejowych. Zastępuje on dotychczasowy druk „Sprawozdanie Sędziego Głównego”.  
Termin wypełnienia druku najpóźniej 7 dni po zawodach. Po tym terminie nie zostaną zaliczone 



godziny pracy całej Komisji Sędziowskiej z tych zawodów. Druk należy przesłać na adres PZK 
(pocztą), wzgl. zeskanowany lub wypełniony na komputerze na adres: rybo@poczta.fm .  
Proszę wszystkich sędziów wydelegowanych na Sędziów Głównych turniejów o zaopatrzenie się w 
druki – (załącznik nr 2) oraz Regulaminy. 
 
   - „Arkusz oceny pracy Sędziego Głównego” - druk wypełniany jest po meczach, turniejach 
ligowych przez przedstawicieli klubów uczestniczących w meczu / turnieju I ligi – kapitanów 
drużyn, trenerów oraz kierowników i przesyłany do PZK (pocztą) wzgl. zeskanowany na adres:  
rybo@poczta.fm . Prosimy o dokładne wypełnienie druku, ponieważ ma on za zadanie właściwie 
ocenić pracę Sędziego Głównego. Druk ten musi posiadać Sędzia Główny wzgl. gospodarz meczu 
czy turnieju drużynowego w liczbie startujących drużyn i rozdać go przed zawodami 
przedstawicielom tych drużyn - (załącznik nr 3). 
    
   3. Kolega Bronisław Bednarek przedstawił kolejne zadania Kolegium przybliżające nas do 
wprowadzenia poprawionych przepisów KRS (część I i II). 
 
   4. Kolega Edward Jaskulski zreferował stan przygotowań do wprowadzenia w życie 
przetłumaczonych przez Koleżankę Agatę Suchocką Przepisów Technicznych w kręglarstwie 
parkietowym. Przedstawił również sprawozdania z sezonu  2011/12 w Komisji d/s parkietu SKK. 
Kolejne działanie Komisji, to przetłumaczenie Przepisów Sportowych na parkiecie i zatwierdzenie 
przez Zarząd SKK cz.III KRS – Kręglarstwo Parkietowe.  
 
   5. Kolega Przewodniczący Komisji Technicznej SKK Grzegorz Cwojdziński zapewnił, że badania 
kręgielni zostaną dokonane przed rozpoczęciem sezonu sportowego i wydane Certyfikaty.  
 
   6. Kolega Przewodniczący SKK Jan Majchrzak podziękował Kolegium Sędziów za 
dotychczasową współpracę oraz potwierdził partycypację finansową SKK w organizacji 
Seminarium Sędziów Klas Wyższych w przyszłym roku. 
 
    
   Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do strony PZK, aby korzystać z druków obowiązujących 
w nowym sezonie. 
   
    
Wszystkim Koleżankom i Kolegom w związku ze zbliżającym się nowym sezonem 
kręglarskim życzymy przyjemnej, dobrze ocenianej przez trenerów, zawodników i działaczy 
pracy na zawodach oraz wielu sympatycznych chwil spędzonych na naszych obiektach 
kręglarskich.  
 

 
UWAGA ! 

    Apelujemy do wszystkich Sędziów Głównych o zapraszanie do pracy w Komisjiach 
Sędziowskich jako sędziów pomocniczych (zastępców, sekretarzy, pulpitowych) koleżanki  

i kolegów z niższymi klasami, aby zapoznawali się z zasadami prowadzenia zawodów.  
Pamiętajcie, że ze 101 sędziów licencjonowanych 44 jest delegowanych do prowadzenia 

zawodów, a pozostali powinni zaliczyć co najmniej 1 zawody.  
 

 
 
Przypominamy jednocześnie Koleżankom i Kolegom, że uzasadnionej rezygnacji z funkcji 
Sędziego Głównego na zawodach należy dokonać nie później niż 7 dni przed zawodami 
telefonicznie: 661 919 550 lub mailem na adres: rybo@poczta.fm   

 
 

Za Kolegium Sędziów SKK PZK 
                                                                                                       Przewodniczący - Ryszard BONK                                                                


