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Piąte posiedzenie  Kolegium Sędziów SKK PZKręgl. odbyło się
16 kwietnia 2015 roku w siedzibie KS „Czarna Kula” w Poznaniu

                               Uczestniczyli:  Przewodniczący          – Ryszard Bonk
                                                       Wiceprzewodniczący  – Bronisław Bednarek                   
    
   
1.  Kolegium Sędziów zapoznało się z pismem otrzymanym od Przewodniczącego Komisji

Dyscyplinarnej  PZK  Kolegi  Henryka  KULINOWSKIEGO  dotyczącym  dyskwalifikacji  za
niesportowe zachowanie zawodnika Mikołaja KONOPKI z „Polonii  1912” Leszno     na
Turnieju  Asów  w  Tomaszowie  Maz.  w  dniach  14-15.02.2015  r.  (załącznik  –  pisemne
odwołanie zawodnika). 

    Po zapoznaniu się z dokumentacją zawodów Kolegium Sędziów postanowiło potwierdzić
właściwe i zgodne z KRS podjęcie decyzji przez Komisję Sędziowską turnieju. 

 2.  Powoli  kończy  się  sezon  sportowy  2014/2015  i  niedługo  rozpocznie  się  praca  nad
kalendarzem na następny sezon. Kolegium Sędziów musi podać obsadę sędziowską na
imprezy centralne,  dlatego zwracamy się  do  wszystkich  sędziów o  odnowienie  swoich
licencji sędziowskich na sezon 2015/16. Dotyczy to sędziów aktywnych przez cały obecny
sezon jak również sędziów, którzy posiadają urlopy sędziowskie od 1 do 2 lat.

   
Akcję przedłużania licencji sędziowskich rozpoczynamy od 25 kwietnia 2015 roku

W UPROSZCZONEJ FORMIE

     W celu przedłużenia licencji sędziowskiej na nowy sezon 2015/16 należy: 
         a) dokonać wpłaty 10 zł.na konto PZK (lub u Przewodniczącego KS SKK PZK), 
         b) przekazać (przesłać) licencję sędziowską do przedłużenia.

 UWAGA !!!  
     1) Sędziowie, którzy byli urlopowani w sezonie 2013/14 i 2014/15, a chcą sędziować 
          w sezonie 2015/16,  prócz czynności a) i b) muszą wypełnić Deklarację sędziowską. 
      2) Sędziowie, którzy chcą być urlopowani w sezonie 2015/16, również muszą wypełnić

druk Deklaracji sędziowskiej z adnotacją o urlopowanie.

   Kolegium Sędziów uprzejmie informuje, że na sędziów imprez centralnych w nowym
KIS będą desygnowani wyłącznie sędziowie posiadający ważną licencję sędziowską
na nowy sezon 2015/16.

3.  Kolegium  Sędziów  zwraca  uwagę,  że  przez  ostatni  okres  od  grudnia  2014  roku  nie
ukazywały się Komunikaty. Spowodowane to zostało uproszczoną formą delegowania

     i powiadamiania sędziów na zawody poprzez stronę – kregle.net. Dziękujemy  
administratorowi tej strony za możliwość korzystania z niej w sprawach sędziowskich.

Na tym posiedzenie Kolegium Sędziów SKK PZK zakończono.
                                                                                                        

                                                                                      Kolegium Sędziów SKK PZK
 

Przewodniczący – Ryszard Bonk
Wiceprzewodniczący – Bronisław Bednarek


