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Jedenaste posiedzenie  Kolegium Sędziów SKK PZK odbyło się
3 czerwca 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Kręglarskiego w Poznaniu

     Uczestniczyli:  Przewodniczący         – Ryszard Bonk
                            Wiceprzewodniczący  – Bronisław Bednarek
                   
    
   1.  Kolegium na  wstępie  omówiło  sprawę przedstawionej  w  Komunikacie  KS SKK PZK nr  8  z  dnia
02.04.2014  „Ankiety” dotyczącej zmian koszul dla sędziów. Termin zakończenia głosowania minął dnia 31
maja br.  Dostarczono 12 „Ankiet”, w których sędziowie opowiedzieli się za wieloma wariantami. 
W związku z tak niską frekwencją Kolegium Sędziów wyniki „Ankiety” uznaje za niewiarygodne dla naszego
środowiska i odstępuje od wydawania decyzji w sprawie zmian w koszulach sędziowskich.
Kolejne badanie ankietowe pozwolimy sobie przeprowadzić w następnym sezonie 2014/15. 
   
   2.  W  wyniku  przeprowadzonego  w  Tucholi  przez  Kolegów  z  Pomorskiego  OKSędziów  w  Gdańsku
szkolenia kandydatów na sędziów, zakończonego egzaminem, niżej przedstawieni zdali egzamin na sędziów
klasy III:
                                  
                                  - GRZEGORZ Joanna – Tuchola – Lic. 051/PomOZK/Cl
                                  - KRUEGER Zdzisław – Tuchola – Lic. 045/PomOZK/Cl
                                   - KRUEGER Błażej – Tuchola – Lic. 053/PomOZK/Cl
                                  - PRZYTARSKI Jarosław – Tuchola – Lic. 076/PomOZK/Cl
                                  - PRZYTARSKI Rafał – Tuchola – Lic. 091/PomOZK/Cl
                                  - SZCZUKOWSKA Izabela – Tuchola – Lic. 111/PomOZK/Cl
                                  - GIERSZEWSKI Leszek – Tuchola – Lic. 112/PomOZK/Cl

   Wszystkim  nowym  sędziom  gratulujemy  i  życzymy  wielu  sukcesów  w  trudnej,  odpowiedzialnej,  ale
pasjonującej pracy sędziego. 
Po dokonaniu uzupełnienia dokumentacji niebawem w Okręgu Pomorskim będziemy rejestrować kolejnych 
3 sędziów klasy III.
   Dziękujemy działaczom Okręgu za wkład pracy w szkolenie nowych adeptów sędziowskich i dokonywanie
zmian pokoleniowych sędziów w tym Okręgu.

A co na to inne Okręgi ??? 

   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

   3. Kolegium Sędziów SKK uprzejmie informuje i przypomina wszystkim sędziom o przedłużaniu Licencji
sędziowskich na nowy sezon 2014/15. Warunkiem przedłużenia Licencji jest nadesłanie Deklaracji Sędziego
na  sezon  2014/15,  Licencji  do  ostemplowania  oraz  wpłacenia  na  konto  PZK  kwoty  10  złotych  (z
zaznaczeniem na Licencję sędziowską 2014/15).

Ostateczny termin przedłużania Licencji mija 30 czerwca br. 
W przypadku nieprzedłużenia Licencji sędziowie nie będą brani pod uwagę przy obsadach sędziowskich na
turnieje i mecze w sezonie 2014/15.

Na dzień 03.06.2014 r. odnowiło swoje Licencje zaledwie 36 sędziów (na 112).

   4. Przypominamy, że Sędziemu Głównemu zawodów nie wolno startować w prowadzonych przez siebie
zawodach.  Jest  to  wykroczenie,  które  skutkuje  dyskwalifikacją  w  zawodach  i  karą  regulaminową  dla
sędziego.

   5. W obecnej chwili trwają prace nad dostosowaniem „Protokołów” z meczów na przyszły sezon. Jak już
wcześniej informowaliśmy -  cytujemy:
.    ...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  wypełniania
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”....
„Raport końcowy SG” z turniejów pozostaje bez zmian.

   6. Wszystkim Nam jest wiadomo, że od 2 sezonów próbujemy zorganizować Seminarium Szkoleniowo –
Egzaminacyjne  dla  sędziów.  Nadal  borykamy się  z  kłopotami finansowymi.  Ale  kolejne próby będziemy
podejmowali. Myślimy o przeprowadzaniu egzaminów na podwyższanie klasy sędziego poprzez rozmowę na
internecie.

   7. PRZYPOMINAMY o zaległościach !!!
- Nie wszyscy Sędziowie Główni spełnili w tym sezonie obowiązek wypełnienia „Raportu końcowego SG” 
  i dostarczenia go do Przewodniczącego KS SKK PZK.
- Jest również sporo zaległości w wypełnianiu „Arkuszy ocen SG” przez przedstawicieli klubów (kapitanów
drużyn, trenerów i kierowników drużyn) na meczach i turniejach I Ligi. Do końca tego sezonu powinno to być
uzupełnione.
   O zaległościach korespondencyjnie zostaną powiadomieni sędziowie i kluby.

Sezon sportowy 2013/14 zbliża się do końca. Dlatego Kolegium Sędziów SKK PZK składa wszystkim sędziom
serdeczne podziękowania za aktywny udział w zawodach, życząc jednocześnie wspaniałych urlopów, wakacji,

wypoczynku i ładowania „akumulatorów” do pracy w kolejnym sezonie 2014/15.
           
  

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
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