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Trzecie posiedzenie  Kolegium Sędziów SKK PZKręgl. odbyło się
21 października 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Kręglarskiego w Poznaniu

                               Uczestniczyli:  Przewodniczący          – Ryszard Bonk
                                                       Wiceprzewodniczący  – Bronisław Bednarek                   
    

1.  W dniu 4.10.2014 roku odbyło się w Tarnowie Podgórnym długo oczekiwane przez środowisko sędziowskie
Seminarium Sędziów Klas Wyższych. Organizacyjnie Seminarium zostało przygotowane dobrze dzięki pomocy Dyrekcji
OSiR w Tarnowie Podgórnym oraz władz Sekcji Kręglarstwa Klasycznego PZKręgl. 

W Seminarium miało wziąć udział  30 sędziów klas wyższych (od klasy I do FIQ), lecz z różnych powodów aż 20 
z nich  było nieobecnych. W rezultacie w Seminarium uczestniczyło 10 sędziów oraz goście: Prezes PZK – Bernard
BROŃSKI,  Przewodniczący  SKK  Przemysław  SPYCHAJ  oraz  Prezes  Honorowy  PZK  –  Przewodniczący  Komisji
Technicznej PZK Grzegorz CWOJDZIŃSKI. 

Na  skutek  braku  frekwencji  postanowiono  skrócić  Seminarium  do  jednego  dnia  (sobota).   Ograniczono
poszczególnym wykładowcom czas wykładów i w ten sposób Seminarium zakończono kolacją o godz.18:00.

Na  zakończenie  Seminarium  2  sędziów  klasy  I  przystąpiło  do  egzaminu  pisemnego  na  klasę  Państwową
obecności Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej KS SKK – Kolegi Bronisława BEDNARKA.

W wyniku dokonanej oceny niżej wymienieni sędziowie zdali egzamin i są obecnie sędziami klasy Państwowej:
                                 
                                 - BĄCZKIEWICZ Roman – Wronki – Lic. 054/WOZK/Cl
                                 - BONK Ryszard              – Poznań – Lic. 004/WOZK/Cl

WNIOSKI:
Podsumowując Seminarium  należy stwierdzić, że ważne dla sędziów tematy zostały przekazane bardzo małej

liczbie sędziów.   A przecież ostatnie takie Seminarium odbyło się sześć lat  temu. W tym czasie zmieniły się nieco
przepisy  oraz sposób ich interpretowania i egzekwowania. W minionym okresie do Kolegium docierało wiele zapytań,
kiedy takie seminarium zostanie ponownie zorganizowane. Wynika  stąd mało optymistyczny wniosek, że faktyczna a nie
deklaratywna potrzeba uzupełnienia wiedzy i podwyższenia kwalifikacji jest wśród sędziów niezbyt duża. 

Nasuwa się zatem pytanie, czy jest sens organizowania Seminarium w takiej formie?  
W Kolegium mamy pewne pomysły, wolelibyśmy jednak poczekać na opinie i propozycje zainteresowanych, czyli Was –
Sędziów. 

Propozycje i opinie prosimy zgłaszać listownie pod adresem Biura PZK lub rybo@poczta.pl.

2.  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:
                                                                
                                                   - KRYSTKOWIAK Krystyna – Poznań - 069/PozOZK/Cl 
                                                   - STACHOWIAK Maria         – Poznań - 099/PozOZK/Cl  

     Decyzją KS SKK z dnia 21.10.2014 r. postanowiono przywrócić prawa sędziego klasy III - Mateuszowi KNITTEROWI
z Tucholi. Warunkiem wystawienia nowej Licencji sędziego jest bardzo pilne uzupełnienie dokumentów sędziowskich.

         Na dzień 22.10.2014 r. liczba sędziów upoważnionych do prowadzenia zawodów w  sezonie 2014/15 
w  poszczególnych Okręgach przedstawia się następująco (patrz załącznik - 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               – 23 sędziów
                                                           Śląski OZK w Łaziskach Górnych      –   2 sędziów
                                                           Wielkopolski OZK w Lesznie              – 34 sędziów 
                                                                                                                            84   sędziów  

    Należy przypomnieć, że spośród 121 licencji sędziowskich wystawionych przez Kolegium Sędziów - 16 sędziów
przekazano do Sekcji Niepełnosprawnych, a 21 sędziów nie odnowiło licencji lub zostali urlopowani na sezon 2014/15  
i nie będą mogli sędziować zawodów w tym sezonie.
   Przypominamy, że urlopowanie na sezon może nastąpić tylko 2 razy pod rząd. Następnie sędzia zostaje skreślony
 z listy sędziów SKK wzgl. poddać się egzaminowi uzupełniającemu wiedzę i złożeniu Deklaracji na kolejny sezon.
Egzamin jest związany z koniecznością uzupełnienia wiedzy sędziego w związku z zachodzącymi zmianami 
w Regulaminach prowadzenia zawodów i gry sportowej  
   



      
       3.  Wszystkim  Sędziom  Głównym  powołanym  do  prowadzenia  rozgrywek  ligowych  PRZYPOMINAMY,  że
obowiązkiem  SG  jest  dokładne  przeczytanie  Protokołu  z  meczu  (poprawienie  błędów)  oraz  sprawdzenie,   czy
kapitanowie drużyn dokonali oceny pracy sędziego).
UWAGA ! 
   W  przypadku  oceny  maksymalnej  (3)  nie  potrzeba  uzasadniać  tej  oceny,  natomiast  oceny  2  i  1  muszą  być
uzasadnione pisemnie przez Kapitana drużyny.  W przypadku nieuzasadnienia pisemnego punktacji (1 i 2) będzie ona
oceniana na 3 pkt. 
      
       Jednocześnie informujemy wszystkich sędziów, że niepotwierdzenie otrzymania delegacji  sędziowskiej (email,
pisemne lub telefoniczne) będzie skutkowało wymianą sędziego.

U W A G A  !

Zapraszamy wszystkich sędziów do dokładnego zapoznania się 
ze znowelizowanym dokumentem dla sędziów (patrz załącznik):

„POWINNOŚCI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO NA MECZACH I TURNIEJACH”

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


