
Zmiany w „Zasadach zabezpieczających obsadę sędziów na zawodach ”  

1. Kolegium powołuje na zawody sędziów wg klucza: 

      - Puchary Świata: KT w składzie 3 osób (w tym członka Kolegium) i minimum 5 sędziów 

międzynarodowych 

      - Puchary Europy: KT – jw. i minimum 8 sędziów 

      - Mistrzostwa Polski wszystkich kategorii: KT – jw i minimum 8 sędziów 

      - Finały OOM: KT w składzie 4 osób (w tym minimum jeden członek Kolegium) i 8 

sędziów w każdej broni. 

      - Puchar Polski wszystkich kategorii: KT w składzie 2 osób i 8 sędziów. 

Na wniosek organizatora, złożony mailem na adres w.drylaonet.pl najpóźniej do                    

1-go dnia miesiąca poprzedzającego zawody, ilość osób powołanych może być 

zwiększona. 

2. Przy kompletowaniu obsady Kolegium bierze pod uwagę kolejno: 

- Kategorię i kompetencje sędziego 

- Odległość miejsca zamieszkania od miejsca zawodów 

- Propozycje organizatora - w miarę możliwości 

3. Powoływane mogą być wyłącznie osoby posiadające aktualną licencję sędziego 

związkowego (za wyjątkiem Finałów OOM). Do Komisji Technicznej mogą być 

powoływani w y ł ą c z n i e sędziowie, których licencje mają symbole "I.A" oraz "II.M" 

4. Powołania będą realizowane wyłącznie drogą elektroniczną w dniu 5-go każdego 

miesiąca na następny miesiąc 

5. Kluby zgłaszające do zawodów więcej niż 5 zawodników lub 2 drużyny mają obowiązek 

dać do dyspozycji KT sędziego związkowego. Sprawę należy uzgodnić z organizatorem 

zawodów, który może z tego zrezygnować. Jeżeli organizator potwierdzi, że taki sędzia 

jest niezbędny a zainteresowany klub nie dopełni tego obowiązku to Komisja 

Techniczna zredukuje ilość startujących zawodników tego klubu do 5 (pięciu), drużyn 

do 1 (jednej). 

6. Komisja Techniczna w porozumieniu z organizatorem uzupełnia ilość sędziów do 

niezbędnej, gwarantującej sprawne przeprowadzenie zawodów. Sędziowie 

dokooptowani muszą mieć ważną licencję związkową i uprawnienia we właściwej 

broni. Lista sędziów uprawnionych jest zamieszczona na stronie Związku (menu 

"Kadra", zakładka "Sędziowie"). 

7. Sędzia powołany na zawody ma obowiązek porozumieć się z organizatorem celem 

potwierdzenia udziału i ewentualnej rezerwacji noclegów. Jeżeli nie może przybyć na 

te zawody jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym przewodniczącego 

Kolegium telefonicznie lub e-mailem 

8. Organizator ma obowiązek zarezerwować sędziemu nocleg na jego prośbę 



9. Powołani sędziowie mają obowiązek występowania w przepisowych ubiorach 

opisanych w Komunikacie Kolegium nr 06/2013,zamieszczonym na stronie Związku 

(menu „Dokumenty” zakładka „Sprawy sędziowskie”. Emblematy będą zastępowane 

przez identyfikatory. Wymogi dotyczące ubioru nie obowiązują Komisji Technicznej. 

 

10. Koszty sędziego będą rozliczane zgodnie z "Tabelą wynagrodzeń sędziowskich" na 

drukach pt.: "Rozliczenie kosztów sędziego". Stawki wynagrodzeń, ustalone na 

podstawie odległości między miejscami zamieszkania sędziego i rozgrywania 

zawodów, liczonych drogą kolejową, najkrótszą trasą pomiędzy dworcami głównymi w 

tych miejscowościach, zostały zatwierdzone przez Zarząd PZS w dniu 20 kwietnia br. 

Tabela wynagrodzeń i druk rozliczenia znajdują się na stronie PZS. Sędziom zaleca się 

przyjazd na zawody z wypełnionymi drukami rozliczeń. Organizator ma obowiązek 

posiadania tych druków. 

11. Jeżeli organizator zabezpiecza sędziemu nieodpłatne noclegi, to przy odległościach, o 

których mowa w pkt. 10 powyżej 200 km, od ryczałtu sędziowskiego odlicza się kwotę 

90 (dziewięćdziesiąt) PLN za każdy nocleg. 

12. Powołani sędziowie są zobowiązani do zapoznawania się z treścią Komunikatów 

Kolegium zamieszczanych na stronie PZS (Dokumenty > Sprawy sędziowskie) oraz 

przybyć na zawody z własnym długopisem i kompletem kartek. 
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