Protokół z posiedzenia Kolegium Sędziów PZK SKK – Leszno, 23 września 2017 roku.

W dniu 23 września 2017 roku w Lesznie obradowało Kolegium Sędziów PZK SKK w składzie:
- Kozakiewicz Mariusz
- Bączkiewicz Roman
- Kaczmarek Ireneusz
Po ukonstytuowaniu i wyborze Przewodniczącego w osobie kol. Mariusza Kozakiewicza,
Kolegium obradowało nad niżej przedstawionymi tematami, proponując następujące rozwiązania:
1. Kadencyjność sędziów – aktualnie do roku 2022.
2. Brak odpłatności za przedłużenie licencji sędziowskiej na kolejne sezony.
3. Ujednolicenie strojów dla sędziów. Propozycja to koszulka polo w kolorze niebieskim oraz
ewentualnie polar (bluza) ze stosownymi emblematami, które będą odpłatne.
4. Ograniczenie wiekowe dla sędziów: propozycja do 65 roku życia z opcją przedłużenia do 70 lat ale po
uzyskaniu pozytywnej opinii lekarskiej na każdy sezon.
5. Od sezonu sportowego 2018/2019 wyposażenie sędziów w jednolitego rozmiaru komplet 3 kartek:
żółta, żółto—czerwona i czerwona oraz miarkę z podziałką, do sprawdzania działania fotokomórek.
Ponadto proponuje się przywrócenie książeczek sędziowskich.
6. Przygotowane zostanie pismo do Okręgów (do przewodniczących kolegium sędziów w Okręgu) o
przesłanie aktualnego wykazu czynnych sędziów. Wykaz czynnych sędziów ma być datowany na dzień 1
stycznia 2018 roku.
7. Kolegium Sędziów wyznacza sędziów głównych na każde zawody umieszczone w kalendarzu PZK.
Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem uzgadnia pozostałych sędziów i na turnieje wyznacza
zastępcę sędziego głównego.
8. Od dnia 15 października 2017 roku na stronie internetowej pzkregl.pl w dziale sprawy sędziowskie
będą dostępne nowe wzory dokumentów sędziowskich.
Nowe druki „delegacji sędziowskich” dostępne będą w trzech wersjach:
- do wypisania ręcznego,
- do wypełnienia w excelu do 200 zł. brutto
- do wypełnienia w excelu powyżej 200 zł. brutto
Sędziowie pobierają odpowiednią delegację i po wypełnieniu na jej podstawie rozliczają się z klubami
(organizatorami) zawodów.
9. Do końca roku 2017 Kolegium Sędziów powołuje sędziów na zawody, umieszczając nazwiska
wyznaczonych sędziów na stronie internetowej kręgle.net. Od 1 stycznia 2018 roku Kolegium Sędziów
dodatkowo będzie wysyłać drogą elektroniczną powołania dla sędziów wyznaczonych na zawody.
10. Kolegium Sędziów proponuje, by z protokołów meczowych usunąć element dotyczący oceny pracy
sędziego. Jednocześnie Kolegium daje sobie prawo do wysłania na zawody kwalifikatora w celu oceny
pracy komisji sędziowskich.

11. Raporty Sędziego Głównego z zawodów innych niż ligowe należy przesyłać drogą elektroniczną do
kol. Ireneusza Kaczmarka.
12. Kolegium Sędziów przygotuje propozycje nowych stawek za sędziowanie, począwszy od 1 stycznia
2018 roku.
13. Kolegium Sędziów PZK SKK wyznaczy sędziów na badania techniczne kręgielni na każdy sezon.
Proponowana jest jednakowa kwota za przeprowadzenie badania technicznego, bez względu na ilość
torów.
14. W ramach szkolenia sędziów, Kolegium proponuje by dwa razy w roku odbywały się seminaria
sędziowskie z podziałem terytorialnym (regionalnym). Sugerowane terminy seminariów to przełom
kwartału 1 i 2 oraz 3 i 4.
15. Ponadto zaproponowano rozpoczęcie prac nad projektem oznaki sędziowskiej (oznaka
dwustopniowa) wraz z legitymacją bądź dyplomem.
Wszelkie propozycje zmian i ustalenia Kolegium Sędziów będą przedstawione do akceptacji władzom
Sekcji Kręglarstwa Klasycznego.

Na tym protokół zakończono.

