K O M U N I K A T KS SKK PZK Nr 2 (38)
sezon 2015/16
Drugie posiedzenie Kolegium Sędziów SKK PZKręgl. odbyło się
27 października 2015 roku w siedzibie KS „Czarna Kula” w Poznaniu
Uczestniczyli: Przewodniczący
– Ryszard Bonk
Wiceprzewodniczący – Bronisław Bednarek
1. Przedstawienie ostatecznej Listy sędziów na sezon 2015/16.
Obecnie SKK PZK posiada 91 aktywnych sędziów na 122 zarejestrowanych (patrz strona
kregle.net pod zakładką „Niezbędnik kręglarza” – poz.12, Aktualny wykaz sędziów), w tym:
- Centralny OZK w Tomaszowie Maz. - 8 sędziów
- Pomorski OZK w Gdańsku
- 15 sędziów
- Poznański OZK w Poznaniu
- 27 sędziów (w tym 12 sędziów Sekcji parkietowej)
- Małopolski OZK w Brzesku
- 1 sędzia
- Śląski OZK w Łaziskach G.
- 2 sędziów
- Wielkopolski OZK w Lesznie
- 38 sędziów (w tym 1 sędzia Sekcji parkietowej)
Razem
- 91 sędziów
31 sędziów postanowiło zawiesić swoją aktywność z różnych osobistych względów.
W okręgach Centralnym, Małopolskim oraz Śląskim pilnie należy przeprowadzić szkolenia i egzaminy na
sędziów klasy III.
2. KS SKK PZK oraz Kapitan Sportowy zwracają się po raz kolejny do sędziów prowadzących zawody
(ligi oraz turnieje), aby przed podpisaniem Protokołu z meczu przeczytali go dokładnie, poprawili błędy,
następnie dopiero wydrukowali do podpisania kierownikom drużyn.
Najczęstsze błędy to:
1) W górnej części protokołu wpisanie sezon 2014/15, zamiast 2015/16.
2) W lidze Międzyokręgowej (świadomie??) wpisywanie 1 Liga.
3) Błędnie wpisywane nazwiska, daty urodzenia czy numeru licencji zawodnika/czki.
4) Licencje powinny być wpisywane np. 1234/01 a niejednokrotnie są pisane 1234\01.
5) Jeśli następuje zmiana zawodnika, to powinien on być wpisany pod zawodnikiem, który rozpoczął
grę. Nie zawsze tak jest, chociaż w uwagach wypisana jest zmiana. Ponadto jeśli już jest ten
zawodnik wpisany, to drugi raz widnieje jego nazwisko jako rezerwowy.
6) Brak ocen pracy sędziego z meczu dokonanych przez osobę upoważnioną z danej drużyny.
W polu 1 lub 2 lub 3 stawiamy X.
7) W rubryce sędziowie należy oprócz nazwiska i imienia sędziego wpisać nr licencji.
8) W rubryce mecz wpisujemy – SLK lub SLM oraz nr meczu.
9) W uwagach meczowych powinno być: przekroczenie linii wyrzutu, linii pola gry wzgl. wyjście z pola
gry, itp.
10) Zmiany zawodników odnotowujemy np. od 61 rzutu wchodzi itd.
11) Często brak na Protokołach pod wynikami meczów wpisanych nazwisk i imion osób:
prowadzących drużyny, Sędziego głównego, Sekretarza oraz ewent. Obserwatora meczu.
UWAGA !!!
1) Protokół niewłaściwie wypisany zostanie przez Kapitana Sportowego odesłany pocztą elektroniczną
do Sędziego Głównego w celu poprawienia i ponownego przesłania do Kapitana Sportowego.
2) W następnym Komunikacie KS SKK zostanie opublikowany wzór wypełniania Protokołu z meczu
SLM i SLK.

3. W dniu 27.10.2015 roku dotarła do Kolegium Sędziów SKK nieoficjalna informacja drogą telefoniczną
i mailową z filmikiem z Klubowego Pucharu Świata w Backiej Topoli (SRB) – 30.09.-04.10.br.
o ukaraniu przez sędziego żółtą kartką zawodnika Bartosza Włodarczyka z „Polonii 1912” Leszno za
położenie kuli w polu gry po komendzie „tory STOP”.
Aktualne przepisy NBC, tzn. ISO (wersja 5.00 obowiązująca od 01.07.2014), tego nie zakazują.
W dobie Internetu każdy może znaleźć obowiązujące przepisy międzynarodowe na stronie
WNBA/NBC (można się zalogować przez stronę pzkregl.pl lub kregle.net) i sprawdzić za co zawodnik
może być ukarany.
Powyższa sprawa będzie wyjaśniana z władzami NBC. O stanowisku powiadomimy po
przeprowadzeniu korespondencji. Do czasu wyjaśnienia postępujemy jak dotychczas.
4. KS SKK po wprowadzeniu korekt zaproponowanych przez Zarząd SKK w projekcie nowego KRS
postanowiło poprawiony KRS przedstawić Zarządowi Sekcji do zaakceptowania w terminie
umożliwiającym jego wprowadzenie w życie z początkiem roku 2016.
SĘDZIO pamiętaj !!!
Przed każdymi zawodami zapoznaj się dokładnie z obowiązkami Sędziego Głównego,
Regulaminem zawodów oraz regułami gry w kręgle klasyczne

Na tym posiedzenie Kolegium Sędziów SKK PZK zakończono.
Kolegium Sędziów SKK PZK
Przewodniczący – Ryszard Bonk
Wiceprzewodniczący – Bronisław Bednarek

