REGULAMIN
Komisji Sędziowskiej
Wielkopolskiego Związku
Zapaśniczego

Poznań, 2017 r.

Regulamin Komisji Sędziowskiej WZZ

§1
1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego, zwany dalej „Zarządem”, na podstawie § 27 Statutu oraz § 11
Regulaminu Zarządu ustanawia Regulamin Komisji Sędziowskiej działającej przy Zarządzie WZZ.

2.

Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowo cel i zasady funkcjonowania Komisji
Sędziowskiej.

3.

Komisja Sędziowska działa w oparciu o statut WZZ oraz Regulaminy WZZ i PZZ.

§2
1.

Komisja liczy od 2 do 5 członków.

2.

Przewodniczącego Komisji powołuje spośród swoich członków Zarząd.

3.

Pozostałych członków Komisji oraz ich funkcję zatwierdza Zarząd na podstawie wniosku Przewodniczącego
Komisji.

4.

Członkowie Komisji muszą posiadać licencję sędziego związkowego bądź okręgowego.

5.

Decyzję podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku remisu decydujący
głos należy do Przewodniczącego.

§3
Komisja odpowiada za:
1.

Rekrutację, szkolenie i przeprowadzanie egzaminów na sędziów okręgowych z udziałem przedstawiciela
Kolegium Sędziowskiego Polskiego Związku Zapaśniczego.

2.

Prowadzenie ewidencji sędziów okręgowych, organizowanie szkoleń oraz dyscyplinę.

3.

Ustalenia składu sędziowskiego spośród listy sędziów mających opłaconą roczną licencję na zawody
organizowane przez WZZ.

4.

Rekomendowanie sędziów okręgowych do egzaminu na Sędziego Związkowego PZZ i sędziów związkowych na
podwyższenie klasy bądź na egzamin sędziego międzynarodowego.

§4
1.

Na wniosek organizatora zawodów Przewodniczący Komisji bądź osoba przez niego wyznaczona, ustala
Sędziego Głównego oraz skład sędziowski na turniej.

2.

O składzie sędziowskim zostaje powiadomiony drogą elektroniczną i poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej WZZ, organizator zawodów oraz zainteresowani sędziowie.

3.

Sędzia Okręgowy musi posiadać wykupioną licencję sędziowską w danym roku kalendarzowym.

4.

Sędzią Głównym zawodów organizowanych bądź współorganizowanych przez WZZ może być tylko sędzia
związkowy bądź międzynarodowy.

5.

Sędzia Główny ma obowiązek niedopuszczenia do udziału w zawodach zawodników bez wykupionych licencji.

6.

W zawodach mogą sędziować nieodpłatnie Sędziowie Klubowi zgłoszeni przez kluby do egzaminu na Sędziego
Okręgowego.
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§5
1. Sędzią okręgowym może zostać sędzia kandydat, który:
a) Uzyskał akceptację dowolnego klubu należącego do WZZ i złożył pisemny wniosek
b) Uczestniczył przynajmniej w jednym turnieju organizowanym przez WZZ i został oceniony przez członka
Komisji Sędziowskiej;
c) Zdał egzamin na sędziego okręgowego z wynikiem pozytywnym przed komisją z udziałem przedstawiciela
Kolegium Sędziów PZZ;
d) Najpóźniej w dniu zawodów ukończył 18 lat;
e) Wniósł opłatę za egzamin określoną przez Zarząd.
2. Wzór wniosku o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6
1.

Komisja może nałożyć na Sędziego Okręgowego w przypadku naruszania przez niego Regulaminu,
nieusprawiedliwionych obecności bądź zachowania niegodnego następujące kary:
a)

zawieszenie na okres 1 miesiąca;

b) zawieszenie na okres 6 miesięcy;
c)

zawieszenie na okres 12 miesięcy.

2.

Od kary zawieszenia na okres 6 i 12 miesięcy przysługuje odwołanie do Zarządu WZZ.

3.

W przypadku odwołania zawieszenie obowiązuje do czasu podjęcia uchwały przez Zarząd.

4.

Komisja w uzasadnionych przypadkach rażącego naruszenia przepisów i regulaminu może wnioskować do
Zarządu o skreślenie Sędziego z listy sędziów okręgowych.

5.

Zarząd podejmuje decyzję o skreśleniu w drodze uchwały.

§7
Prawo wprowadzania zmian w regulaminie oraz jego interpretacja przysługuję Zarządowi.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Sędziowskiej WZZ

…………………………………………………….

………………………….………………., ………………………

(pieczątka klubu)

(miejscowość, data)

WNIOSEK
Zgodnie z Regulaminem Sędziowskim Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego zgłaszamy na egzamin na
Sędziego Okręgowego WZZ:
Nazwisko i imię:

…………………………………………………………………………………………………………….

PESEL:

…………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce zamieszkania:

…………………………………………………………………………………………………………….

Telefon:

…………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:

…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………
(podpis przedstawiciela klubu)

Ja ..............................................................................................., niżej podpisany/na oświadczam, iż:
1.

zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich organizowanych przez WZZ;

2.

zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i regulaminów przy wypełnianiu funkcji sędziego zapaśniczego;

3.

nie byłem/am pozbawiony/a licencji z przyczyn, o których mowa w § 19 Regulaminu Sędziowskiego PZZ bądź na
podstawie § 6 pkt 4 Regulaminu Komisji Sędziowskiej WZZ.
………………………………………………
(data i podpis kandydata)
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