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

     Uczestniczyli:  Przewodniczący         – Ryszard Bonk
                            Wiceprzewodniczący  – Bronisław Bednarek                   
    
     1. Na ostatnim w tym sezonie Kolegium Sędziów omówione zostało logistyczne przygotowanie Seminarium Sędziów
Klas Wyższych SKK. Seminarium odbędzie się w dniach 4 i 5 października 2014 r. w Tarnowie Podgórnym w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji ul. Nowa 5.
Na podstawie rejestru sędziów z klasami drugą (II), pierwszą (I), państwową (P) oraz międzynarodową (FIQ) 
przewidujemy udział około 35 sędziów.
25 noclegów sponsoruje OSiR, a pozostałe pokryjemy z własnych środków ( z wpłat  za licencje). KS SKK pokryje koszty
wyżywienia (około 45 zł za osobę). Dojazdy pokrywają sędziowie.
Zaproszenia i Program Seminarium zostaną opublikowane na stronie PZK SKK oraz wysłane pocztą elektroniczną do 
uprawnionych sędziów.

Z powodów organizacyjnych prosimy sędziów o potwierdzenie uczestnictwa 
najpóźniej do 28 września br.

   
      2.  W wyniku  przeprowadzonego w Pucku przez  Kolegów z  Pomorskiego OKSędziów w Gdańsku szkolenia
kandydatów na sędziów, zakończonego egzaminem, niżej przedstawieni zdali egzamin na sędziów klasy III:
                                  
                                        - ADOLPH Adam – Puck – Lic. 113/PomOZK/Cl
                                        - MINKOWSKI Krzysztof – Połczyno - Lic. 114/PomOZK/Cl
                                        - GOŁĘBIEWSKI Karol – Puck – Lic. 115/PomOZK/Cl
   
 Także w Poznaniu szkolenie i egzaminy dla kandydatów na sędziów klasy II i III przeprowadzili Koledzy z Poznańskiego
OKSędziów. Egzaminy zdali:

    a na klasę III                - NOWAK Andrzej – Poznań – Lic. 116/PozOZK/Cl
                                        - ŻURCZAK Marcin – Poznań – Lic. 117/PozOZK/Cl
                                        - KASPEROWICZ Zofia  - Wałcz – Lic. 118/PozOZK/Cl   
                                        - TRÓJCZAK Krzysztof – Lublin – Lic. 119/PozOZK/Cl
                                        - PILIPCZUK Mirosław – Poznań – 120/PozOZK/Cl
      na klasę II                 - KULINOWSKI Henryk – Poznań – Lic. 097/PozOZK/Cl
                                        - KĘSY Karol – Poznań – Lic. 108/WOZK/Cl

Wszystkim nowym sędziom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w trudnej, odpowiedzialnej, ale pasjonującej pracy
sędziego.
Dziękujemy działaczom Okręgów za wkład pracy w szkolenie nowych adeptów sędziowskich.

Po zapoznaniu się z opiniami i zapytaniami w sprawie zdobycia uprawnień sędziowskich Kolegium Sędziów przypomina,
aby chętni zgłaszali swój akces w formie pisemnej do Kolegi Bronisława BEDNARKA – kontakty tel. +48 604 378 379
oraz e-mail – bednarek.b@wp.pl

      3. Na dzień 30.06.2014 r. odnowiło swoje Licencje sędziowskie 75 sędziów (na 120) w tym 3 sędziów poprosiło o
urlopowanie w sezonie 2014/15.
Należy  również  wspomnieć,  że  15 sędziów  z  obecnej  listy  zostanie  przekazanych  do  Kolegium  Sędziów  Sekcji
Niepełnosprawnych PZK.   

      4. Obecnie KS SKK pracuje nad obsadami sędziowskimi na turnieje oraz rozgrywki ligowe. W kolejnym Komunikacie
KS  SKK  zostanie  opublikowany  projekt  obsad  sędziowskich  na  kolejny  sezon.  Prosimy  wszystkich  sędziów,  aby
zapoznali się z nim i niezwłocznie zgłosili ewentualne uwagi.
  
      5. Opracowujemy wspólnie z Komisją Gier i Dyscypliny nowy druk „Protokołu meczowego” na sezon 2014/15. Od
nowego sezonu nie będą wypełniane druki „Arkusza oceny pracy SG”. Ocena pracy SG będzie możliwa na nowym
druku.    
  

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

                                                                                                                             Przewodniczący – Ryszard Bonk
                                                                                                                           Wiceprzewodniczący – Bronisław Bednarek




