Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego

KOLEGIUM

R E G U LAM I N U
SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO
ROZDZIAŁ I
§1

Kolegium Sędziów Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego zwane dalej „Kolegium” jest komisją
problemową Polskiego Związku Łuczniczego, powołaną przez Zarząd P.Z.Łucz. na podstawie
przepisu § 34 ust.11 Statutu Polskiego Związku Łuczniczego.
§2
1.Kolegium kieruje całokształtem spraw sędziowskich Polskiego Związku Łuczniczego.
2.Na terenie działania Okręgowego Związku Łuczniczego , sprawami sędziowskimi kieruje Zarząd
Okręgowego Związku Łuczniczego lub powołana przez Zarząd danego Okręgu odpowiednia komisja.
§3
Kadencja Kolegium trwa równolegle z kadencją Zarządu P.Z.Łucz.
§4
Kolegium działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd P.Z.Łucz.
§5
Członkowie Kolegium swoje obowiązki pełnią społecznie.
§6
1.Kolegium składa się z trzech członków - sędziów, posiadających co najmniej klasę pierwszą sędziowską w tym przewodniczącego.
2.Przewodniczący Kolegium Sędziów musi być członkiem Zarządu P.Z.Łucz.
3.Przewodniczącego Kolegium powołuje i odwołuje Zarząd P.Z.Łucz.
4.Pozostałych dwóch członków Kolegium, na wniosek jej przewodniczącego , powołuje i odwołuje
Zarząd P.Z.Łucz.
5.Członkowie Kolegium spośród siebie wybierają Sekretarza Komisji.
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§7
Przewodniczący Kolegium kieruje pracą Kolegium i reprezentuje jej stanowisko wobec Zarządu
P.Z.Łucz. i innych organów statutowych P.Z.Łucz.
§8
Członek Kolegium ma prawo:
1.Podczas trwania zebrania Kolegium zgłaszać uwagi, propozycje i wnioski oraz wypowiadać się
w każdej sprawie będącej przedmiotem zebrania.
2.Wypowiadać się publicznie kierując się dobrem Polskiego Związku Łuczniczego i zgodnie
z uprzednimi ustaleniami Kolegium z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Kolegium .
§9
Członek kolegium ma obowiązek:
1.Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zebraniach i pracach Kolegium.
2.Rzetelnie, sumiennie, efektywnie i terminowo wykonywać powierzone mu obowiązki i zadania
oraz składać informacje i sprawozdania o wynikach i sposobie ich realizacji.
§10
1.Członek Kolegium, który nie bierze czynnego udziału w jego pracach i realizacji zadań lub którego działalność jest sprzeczna za Statutem P.Z.Łucz. albo niniejszym regulaminem, może być odwołany z jej składu.
2.W przypadku ustąpienia lub odwołania członków/a , przewodniczący Kolegium może złożyć do
Zarzadu P.Z.Łucz. wniosek o kooptację.
§11
1.Zebrania Kolegium odbywają się w miarę potrzeb.
2.Zebrania Kolegium zwołuje i ustala ich program jej przewodniczący.
3.W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki pełni Sekretarz Kolegium.
§12
O terminie i miejscu zebrania powiadamia wszystkich członków Kolegium, Biuro P.Z.Łucz.
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jego odbycia.
§13
Prawo udziału w zebraniach Kolegium mają:
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1.Członkowie Kolegium--z głosem stanowiącym
2.Osoby zaproszone-- z głosem doradczym.
§14
W dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku zebrania, przewodniczący:
-udziela głosu według kolejności zgłoszeń,
-poddaje pod głosowanie według kolejności( każdy osobno) zgłoszone wnioski.
§15
Wszelkie uchwały i postanowienia, Kolegium podejmuje podczas swoich zebrań, a przy ich podejmowaniu kieruje się dobrem P.Z.Łucz. i sportu łuczniczego, przy czym nie mogą być one sprzeczne
ze Statutem P.Złucz., uchwałami i decyzjami Zarządu P.Z.Łucz., regulaminem łucznictwa tarczowego, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
§16
1.Uchwały i postanowienia, Kolegium podejmuje w głosowaniu jawnym lub w zależności od ustaleń w danej sprawie- tajnym, zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana
jest obecność co najmniej 2 jej członków w tym przewodniczącego lub sekretarza Kolegium.
2.Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub w razie jego nieobecności sekretarza.
3.Nieobecny podczas głosowania członek Kolegium nie może kwestionować wyniku głosowania.
§17
Z zebrania Kolegium sekretarz sporządza protokół uwzględniający podjęte uchwały, postanowienia.
§18
Protokół z zebrania podlega przyjęciu podczas następnego zebrania Kolegium i podpisaniu przez
obecnych członków.
§19
Pisma wychodzące z Kolegium wymagają podpisu jej przewodniczącego albo upoważnionego
przez niego w danej sprawie członka.
§20
Odpowiednie warunki do działania Kolegium zapewnia zarząd P.Z.Łucz.
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§21
Kolegium korzysta z technicznej pomocy biura P.Z.Łucz. po uprzednim zgłoszeniu potrzeb w tym
zakresie.
§22
Wydatki Kolegium pokrywane są z budżetu P.Z.Łucz. po uprzednim przedłożeniu preliminarza
rocznych kosztów Kolegium i zatwierdzeniu przez Zarządowi P.Z.Łucz.
§23
Zakres działania i kompetencji Kolegium.
1.Nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów Statutu P.Z.Łucz., regulaminu łucznictwa tarczowego
oraz przepisów obowiązujących w P.Z.Łucz.
2.Aktualizacja i nowelizacja , zgodnie z normami polskiego prawa i przepisami WA „Regulaminu
łucznictwa tarczowego”.
3.Doszkalanie sędziów.
4.Zwoływanie narad i konferencji sędziowskich.
5.Mianowanie sędziów klasy państwowej oraz typowanie kandydatów na sędziów międzynarodowych WA.
6.Prowadzenie ewidencji sędziów posiadających aktualnie waże licencjie P.Z.Łucz.
7.Ustalanie składu osobowego centralnej grupy sędziów P.Z.Łucz. oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji i bieżącej weryfikacji sędziów.
8.Powoływanie sędziów centralnej grupy sędziów P.Z.Łucz.. do sędziowania zawodów centralnych
według rocznego kalendarza P.Z.Łucz.
9.Współpraca z Zarządami Okręgowych Związków Łuczniczych w zakresie spraw sędziowskich.
10.Współpraca z Komisją Sportowo- Licencyjną P.Z.Łucz.
11.Kolegium Sędziów P.Z.łucz może wnioskować do Zarządu P.Z.Łucz. O nadanie sędziemu tytułu
Zasłużonego Sędziego P.Z.Łucz.
§24
W P.Z.Łucz. obowiązują następujące klasy sędziowskie: trzecia, druga, pierwsza i państwowa.
§25
Sędzią klasy trzeciej może zostać osoba, która:
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-ukończyła 18 lat,
-ukończyła kurs sędziowski i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym,
Kurs sędziowski na klasę trzecia i egzamin przeprowadza Okręgowy Związek Łuczniczy -sędzia
posiadający klasę państwową.
Kurs na trzecią klasę sędziowską prowadzi Okręgowy Związek Łuczniczy dopiero po uprzednio
otrzymanej zgodzie od Kolegium Sędziów P.Z.Łucz.
§26
Sędzią klasy drugiej może zostać sędzia, który spełni poniższe dwa warunki:
-ma co najmniej 2 letni staż pracy sędziowskiej w klasie trzeciej,
-sędziował co najmniej w 10 zawodach łuczniczych pełniąc różne funkcje co potwierdzone zostanie
w książeczce sędziowskiej przez Sędziego Głównego lub Organizatora.
§27
Sędzią klasy pierwszej może zostać sędzia, który:
-ma co najmniej 2 letni staż pracy sędziowskiej w klasie drugiej,
-sędziował co najmniej w 15 zawodach łuczniczych będąc sędzia klasy drugiej pełniąc różne funkcje sędziowskie,
§28
Sędzią klasy państwowej może zostać sędzia, który:
-ma co najmniej 3 letni staż pracy sędziowskiej w klasie pierwszej,
-sędziował co najmniej w 25 zawodach łuczniczych będąc sędzią klasy pierwszej, pełniąc różne
funkcje sędziowskie w tym co najmniej 10 podczas zawodów centralnych( minimum 3 razy jako
sędzia główny),
-uzyska pozytywny wynik podczas egzaminu przed Kolegium Sędziów P.Z.łucz.
§29
1.Klasy sędziowskie: trzecią, drugą, i pierwszą po spełnieniu wymogów określonych w § 25-27
nadaje zarząd właściwego Okręgowego Związku Łuczniczego.
2.Klasę sędziowską państwową , po spełnieniu wymogów określonych w §28 nadaje Zarząd
P.Z.Łucz. na wniosek Kolegium Sędziów P.Z.Łucz.
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§30
Kolegium corocznie w terminie do końca pierwszego kwartału ustala skład osobowy
centralnej grupy sędziów P.Z.Łucz. uprawnionych do pełnienia funkcji S.G. , P.K.T., P.K.K.
§ 31
Członek centralnej grupy sędziów P.Z.Łucz. może być na własną prośbę urlopowany na okres jednego roku.
§32
Dokumentem uprawniającym do wykonywania funkcji sędziego jest książeczka sędziowska oraz
posiadanie aktualnie ważnej na dany rok licencji P.Z.Łucz. Każde zawody krajowe /centralne,
okręgowe, klubowe/ bez względu na ich rangę muszą być sędziowane tylko przez sędziów posiadających aktualnie ważne na dany rok licencje sędziego sportowego w łucznictwie przyznane przez
P.Z.Łucz.
§33
Kolegium Sędziów P.Z.Łucz. za nie właściwe wykonywanie obowiązków sędziowskich, lub regulaminu łucznictwa przez sędziego może ukarać danego sędziego: upomnieniem, naganą, zawieszeniem w wykonywaniu funkcji sędziego, lub pozbawienia uprawnień sędziowskich

Warszawa 10.01.2014
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