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Czwarte posiedzenie  Kolegium Sędziów SKK PZKręgl. odbyło się
22 grudnia 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Kręglarskiego w Poznaniu

                               Uczestniczyli:  Przewodniczący          – Ryszard Bonk
                                                       Wiceprzewodniczący  – Bronisław Bednarek                   
    

1.  W dniu  13.12.2014  roku  w  Tucholi  podczas  Indywidualnych  i  Par  Mistrzostw Polski  Seniorów egzaminowi
pisemnemu  na  podwyższenie  klasy  sędziowskiej  poddały  się  2  sędziny  klasy  II  z  Tucholi.   W  wyniku  uzyskania
pozytywnej oceny z egzaminu obie sędziny uzyskały tytuł sędziego klasy I. Gratulujemy!!! Są nimi: 

                                 
                                 - IWICKA Ewa - Tuchola – Lic. 071/PomOZK/Cl
                                 - HENNIK Paulina – Tuchola – Lic. 035/PomOZK/Cl

2. W ostatnim okresie doszło 3 kolejnych  sędziów:  Mateusz KNITTER – PomOZK (licencja odnowiona – kl. III)
oraz Marek MALICKI i Maciej DOKOWICZ– PozOZK (po egzaminie na kl. III).

Na dzień 01.01.2015 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                 – 18 sędziów
                                                           Poznański OZK w Poznaniu               – 24 sędziów
                                                           Śląski OZK w Łaziskach Górnych      –   2 sędziów
                                                           Wielkopolski OZK w Lesznie              – 35 sędziów 
                                                                                                                            87   sędziów      

    Przypominamy, że urlopowanie na sezon może nastąpić tylko 2 razy pod rząd. Następnie sędzia zostaje skreślony
z listy sędziów SKK, chyba że podda się egzaminowi uzupełniającemu wiedzę i złoży Deklarację 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  ich

obowiązkiem 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) ocena
będzie traktowana jako maksymalna.       

      Zwracamy uwagę, że niepotwierdzenie otrzymania delegacji sędziowskiej (email, pisemne lub telefoniczne)
będzie skutkowało wymianą sędziego.

4. Niebawem, po zatwierdzeniu przez Zarząd SKK PZK, zostanie opublikowana Część 2 KRS – „PRZEPISY GRY 
W KRĘGLARSTWIE KLASYCZNYM”, opracowana przez kol. Bronisława BEDNARKA  z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów międzynarodowych. Pozwolą one sędziom oraz zawodnikom i trenerom na właściwe 
interpretowanie przepisów w kręglarstwie klasycznym.

 5. Przewodniczący KS SKK, kol. Ryszard Bonk, jest w trakcie prowadzenia rozmów z Prezesami Okręgów oraz 
klubów w celu przeprowadzenia w najbliższym czasie egzaminów dla sędziów, którzy zechcą podnieść swoją klasę 
sędziowską (np. przy okazji rozgrywania turniejów lub mistrzostw).



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


