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Dziesiąte posiedzenie  Kolegium Sędziów SKK PZK odbyło się
2 kwietnia 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Kręglarskiego w Poznaniu

Uczestniczyli:  Przewodniczący         – Ryszard Bonk
                        Wiceprzewodniczący – Bronisław Bednarek
                   
    
   1. Członek Kolegium Sędziów SKK PZK Kolega Edward JASKULSKI zwrócił się listownie 06.03.br. do
Przewodniczącego KS SKK PZK z prośbą o zwolnienie z prac w Kolegium Sędziów z powodów rodzinnych.
      Kolega  E.  Jaskulski  zajmował  się  sprawami  kręglarstwa  parkietowego  i  jest  jego  zasłużonym,
długoletnim  działaczem.  Jest  też  obecnie  jedynym  w  Polsce  sędzią  międzynarodowym  w  tym  rodzaju
kręglarstwa. Szkoda działacza o dużej wiedzy i zaangażowaniu w kręglarstwie.
   Kolegium Sędziów SKK PZK ze zrozumieniem przyjęło jego rezygnację z funkcji członka KS SKK PZK
wyrażając jednocześnie podziękowanie za dotychczasową działalność.
   Wobec zaistniałej sytuacji KS SKK PZK poszukuje kandydata na członka Kolegium. Najlepiej, aby była to
osoba związana ze środowiskiem kręglarstwa parkietowego.

   
   2. Do sędziowania Turniejów Finałowych SLKobiet i SLMężczyzn wydelegowano:
        - SLK – 16.03.2014 – 11 kolejka – I Turniej Finałowy   –        Leszno       – Jan MAJCHRZAK
        - SLK – 23.03.2014 – 12 kolejka – II Turniej Finałowy  –  Tarnowo Podg. - Br. BEDNAREK
        - SLK – 06.04.2014 – 13 kolejka – III Turniej Finałowy –          Puck        – M. KOZAKIEWICZ
        - SLK – 27.04.2014 – 14 kolejka – IV Turniej Finałowy –        Wronki       – M. KLĄSKAŁA

        - SLM – 27.04.2014 – Turniej Finałowy – Leszno – Jan MAJCHRZAK

   
   3.  Na podstawie zgłoszeń i powiadomień sędziów nastąpiły zmiany obsad sędziowskich w następujących
meczach i turniejach:
-  SLM  (63)  – 16.03.2014  – D. PRIBE za R. Bonka,
- I Liga (133) – 05.04.2014  – Beata HIRTH za E. Bernata.

   
   4.  Zgodnie  z  sugestiami  środowiska  kręglarstwa  klasycznego,  działaczy,  zawodników  oraz  samych
sędziów, Kolegium Sędziów SKK PZK postanowiło od nowego sezonu 2014/15 zaproponować zlikwidowanie
„Arkusza  oceny pracy  SG”.  Wzięto  przy  tym pod  uwagę dość  często  budzące  wątpliwości  wypełnianie
dotychczasowego Arkusza  przez  osoby odpowiedzialne  w  drużynie  (np.  nieprawdziwe oceny dotyczące
ubioru sędziego, eksponowanie w punktowaniu opinii  osobistych o SG itp.).Obecna propozycja Kolegium
Sędziów idzie w kierunku połączenia „Protokołu z meczu” z dotychczasowym „Arkuszem oceny pracy SG”.
Projekt nowego „Protokołu meczowego” został przedstawiony Komisji Gier i Dyscypliny do naniesienia uwag.

   
   5.  Kolegium  Sędziów  po  zapoznaniu  się  z  opiniami  i  zapytaniami  w  sprawie  zdobycia  uprawnień
sędziowskich proponuje, aby chętni zgłosili swój akces w formie pisemnej do Kolegi Bronisława BEDNARKA
– kontakty tel. +48 604 378 379 oraz email – bednarek.b@wp.pl
   
  
   6. Kolegium Sędziów zapoznało się po raz kolejny z propozycjami zmian koszul dla sędziów.
Propozycje i wzory są zachęcające, ale nie dysponujemy kapitałem około 1500 € na zakup pierwszej partii
50 sztuk koszulek i sprzedaż wśród sędziów za około 120 zł./szt. 
   Poniżej przedstawiamy proponowany wzór koszulek polo oraz kolory – niebieski i biały.
Są  wśród  nas  sędziów  różne  opinie  o  potrzebie  zmiany  koszul.  Dlatego  niebawem  pozwolimy  sobie
przedstawić „Ankietę” dla wszystkich sędziów o wyborze KOLORU i zmianie koszul na TAK lub NIE dla tej
propozycji.
Okres wprowadzania zmiany koszul mógłby być określony  np. przez okres 2 sezonów.



     
 

   

P R Z Y P O M N I E N I A

Przypominamy  wszystkim  Sędziom  Głównym  delegowanym  do  prowadzenia  zawodów  turniejowych,   że  ich
obowiązkiem jest skompletowanie Komisji sędziowskiej na turniej i pilne powiadomienie w terminie 7 dni przed zawodami
Przewodniczącego  SKK  o  jej  składzie.  W  przeciwnym  razie  nie  zostaną  wystawione  delegacje  sędziowskie  dla
pozostałych sędziów.

Sędziowie Główni powołani do sędziowania turniejów centralnych zobowiązani są do dokładnego wypełnienia 
„Raportu końcowego pracy SG” i przesłania w terminie 7 dni do PZK względnie pocztą elektroniczną 

pod adresem – rybo@poczta.fm

Na tym posiedzenie Kolegium Sędziów SKK PZK zakończono.
W imieniu Kolegium Sędziów SKK PZK

Przewodniczący – Ryszard Bonk

mailto:rybo@poczta.fm

