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Trzecie posiedzenie Kolegium Sędziów SKK PZKregl. odbyło się
31 maja 2016 roku w siedzibie KS „Czarna Kula” w Poznaniu
Uczestniczyli: Przewodniczący
– Ryszard Bonk
Wiceprzewodniczący – Bronisław Bednarek
1. Kolegium Sędziów SKK przypomina wszystkim sędziom o przedłużeniu Licencji
sędziowskiej na sezon sportowy 2016/17.
Rozpoczynamy przyjmowanie wpłat – 10 zł od 1 czerwca 2016 roku – osobiście u
Przewodniczącego KS SKK Ryszarda Bonka albo przelewem lub przekazem pocztowym
na konto PZK - z zaznaczeniem „Licencja sędziowska 2016/17”.
Prosimy o realizowanie wpłat bez zbędnej zwłoki, co pozwoli potwierdzić gotowość
sędziów do sędziowania zawodów przed rozpoczęciem nowego sezonu sportowego
2016/17.
Kolegium rozważy możliwość wykorzystania tych wpłat na przeprowadzenie szkoleń w
przypadku zatwierdzenia nowej Cz. 2 KRS.
2. Kolegium Sędziów SKK uprzejmie informuje, że w czerwcu 2015 roku złożona została
Zarządowi SKK PZK do zatwierdzenia nowa Cz. 2 Kręglarskiego Regulaminu Sportowego
uwzględniająca zmiany w przepisach WNBA NBC, które były wprowadzane w ostatnich
latach. W styczniu 2016 roku przedstawiona została Zarządowi znowelizowana wersja
KRS Cz. 2, która uwzględnia sugerowane drobne poprawki oraz wprowadza nowe zapisy
wynikające z interpretacji przepisów NBC uzyskanej od szefa sędziów i od dyrektora
sportowego NBC. Praktyka sędziowska obserwowana na zawodach międzynarodowych
jest konsekwencją tej interpretacji.
Nowy regulamin nie został zatwierdzony przed poprzednim sezonem. Nowa wersja
została złożona dość wcześnie, bo pół roku przed nowym sezonem. Kolegium Sędziów
SKK żywiło nadzieję, że nowy regulamin zostanie przez Zarząd zatwierdzony i
opublikowany na stronach kręglarskich w takim czasie, który umożliwi sędziom (oraz
zawodnikom i trenerom) dobre zapoznanie się z nim i poprawne stosowanie w nowym
sezonie sportowym.
3. Z okazji kończącego się sezonu 2015/16 Kolegium Sędziów SKK wszystkim aktywnym
sędziom pragnie bardzo serdecznie podziękować za włożony trud w prowadzenie
zawodów oraz respektowanie regulaminów zawodów i przepisów KRS.
W przyszłym sezonie życzymy dalszej miłej współpracy oraz dobrych ocen
sędziowskich na zawodach.
Na tym posiedzenie Kolegium Sędziów SKK PZK zakończono.
Przewodniczący - Ryszard Bonk
Wiceprzewodniczący – Bronisław Bednarek

