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Drugie posiedzenie  Kolegium Sędziów SKK PZK odbyło się
1 września 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Kręglarskiego w Poznaniu

                               Uczestniczyli:  Przewodniczący          – Ryszard Bonk
                                                       Wiceprzewodniczący  – Bronisław Bednarek                   
    

1.  Lista Sędziów upoważnionych do sędziowania w sezonie 2014/15 została w ostatnim okresie uzupełniona 
o sędziów, którzy z różnych względów nie mogli w  terminie (do 30 czerwca) przedłużyć swoich licencji. Oczywiście 
sędziowie ci nie mogli się znaleźć na opublikowanej liście znajdującej się w KIS na sezon 2014/15 z powodu 
przygotowywania w  lipcu materiałów do druku.
Sędziowie, którzy po terminie przedłużyli licencje:
                                                                
                                                                - TOBOŁA Jacek – 044/PozOZK/Cl
                                                                - MAĆKOWIAK Jarosław – 047/PozOzk/Cl
                                                                - JECHURA Krystyna – 027/PozOZK/Cl + P
                                                                - MICHAŁOWSKA Maria – 012P/PozOZK/P
                                                                - MATELSKA Dorota – 104/PozOZK/Cl

         Na dzień 01.09.2014 r. liczba sędziów upoważnionych do prowadzenia zawodów w  sezonie 2014/15 
w  poszczególnych Okręgach przedstawia się następująco (patrz Lista sędziów):
                                                           
                                                           Centralny OZK w Tomaszowie Maz.   –  7 sędziów
                                                           Małopolski OZK w Brzesku                 –  1 sędzia  
                                                           Pomorski OZK w Gdańsku                 – 17 sędziów
                                                           Poznański OZK w Poznaniu               – 19 sędziów
                                                           Śląski OZK w Łaziskach Górnych       –   2 sędziów
                                                           Wielkopolski OZK w Lesznie               – 34 sędziów 
                                                                                                                            80   sędziów  

 Należy przypomnieć, że spośród 120 licencji sędziowskich wystawionych przez Kolegium Sędziów - 15 sędziów 
przekazano do Sekcji Niepełnosprawnych, a 25 sędziów nie odnowiło licencji lub zostali urlopowani na sezon 2014/15 .
Przypominamy, że urlopowanie na sezon może nastąpić tylko 2 razy pod rząd. Następnie sędzia zostaje skreślony z listy
sędziów SKK.
   
       2. Kolegium Sędziów SKK informuje wszystkich sędziów klas wyższych (od klasy I do FIQ), że w terminie 
04-05. 10.2014 roku odbędzie się długo oczekiwane SEMINARIUM SĘDZIÓW w Tarnowie Podgórnym na terenie OSiR 
przy ulicy Okrągłej 5. 
W trakcie Seminarium przewidywane są egzaminy na klasę państwową i klasę I. 
Program Seminarium zawiera załącznik do Komunikatu.
W Seminarium powinno uczestniczyć 30 sędziów SKK, w  tym:
                                                                       
                                                                       -  2 klasy FIQ                
                                                                       - 18 klasy Państwowej 
                                                                       - 10 klasy Pierwszej     

Niestety z tych 30 sędziów odnowiło licencje na sezon 2014/15 tylko 20 sędziów (w tym 1 FIQ, 12 klasy P i 7 klasy I). 
Licencje można odnowić  jeszcze podczas Seminarium.
W seminarium mogą także uczestniczyć sędziowie klasy II, którzy pragną podwyższyć  klasę i spełniają warunki 
pozwalające przystąpić do egzaminu. Z posiadanych informacji wynika, że takie warunki spełniają następujący 
sędziowie:
 
                                 - ŚLIWIŃSKA Anna – Tomaszów Maz. - sędzia od 2001 r.. Łącznie 602 godziny.
                                 - PODYMA Marek – Gostyń                  – sędzia od 2003 r.. Łącznie 1089 godzin.
                                 - HENNIK Paulina – Tuchola                – sędzia od 2007 r.. Łącznie 422 godziny.
                                 - IWICKA Ewa – Tuchola                       – sędzia od 2000 r.. Łącznie 258 godzin.
                                 - KACZMAREK Ireneusz – Leszno       - sędzia od 2003 r.. Łącznie 1019 godzin.
                                 - JECHURA Krystyna – Śrem               - sędzia od 2006 r.. Łącznie 289 godzin. 
                                 - TOBOŁA Jacek  - Poznań                  – sędzia od 2012 r.  Łącznie 449 godzin.

Sędziowie, którzy chcą podwyższyć klasę,  powinni złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu na sędziego klasy …..   
Wszyscy sędziowie, którzy chcą uczestniczyć w Seminarium,  muszą w  terminie do dnia 20 września 2014 potwierdzić 

swój udział: pisemnie – e-mail rybo@poczta.fm lub telefonicznie – Ryszard Bonk – 661-919-550. 
Musimy zamówić noclegi i wyżywienie, a nie chcemy ponieść niepotrzebnych kosztów w przypadku braku frekwencji.
    

mailto:rybo@poczta.fm


3. Kolegium Sędziów otrzymało od KGiD do akceptacji nowe wzory Protokołów meczowych (dla 4 i 6 zawodników) 
z umieszczonymi na nich miejscami na ocenę pracy Sędziego Głównego. Protokoły zostaną opublikowane na stronach 
SKK PZK oraz kregle.net.

4. Kolejnym udoskonaleniem naszej informacji z sędziami jest umożliwienie nam przez administratorów stron SKK 
PZK oraz kregle.net dokonywania zmian obsad sędziowskich w meczach oraz w turniejach na załączonych tam 
rozpiskach. Zmiany będą dokonywane natychmiast po decyzji Kolegium oraz będą przesyłane nowe delegacje 
sędziowskie.  W związku z tym nie będą już publikowane zmiany obsad sędziowskich (z opóźnieniem) w Komunikatach 
KS SKK.
      
       Jednocześnie informujemy wszystkich sędziów, że niepotwierdzenie otrzymania delegacji sędziowskiej (pisemne lub
telefoniczne) będzie skutkowało wymianą sędziego.

PAMIĘTAJ !!! 
Wszystkie informacje dotyczące prac Kolegium Sędziów (Komunikaty) 

oraz rozgrywek należy śledzić na stronach SKK PZK i kregle.net

Kolegium Sędziów  tylko w nagłych przypadkach będzie się kontaktowało z sędziami
telefonicznie wzgl. poprzez e-mail

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

                                                                                                                                                  
Przewodniczący – Ryszard Bonk

Wiceprzewodniczący – Bronisław Bednarek


