Regulamin Wydziału
Sędziowskiego
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI
POLSKI ZWIĄZEK UNIHOKEJA
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Wydział Sędziowski (dalej WS) Polskiego Związku Unihokeja działa w strukturach Polskiego
Związku Unihokeja (dalej PZUnihokeja) jako reprezentacja środowiska sędziowskiego.
1.2 WS zarządza działalnością sędziów unihokeja w oparciu o Statut PZUnihokeja, niniejszy
Regulamin, oraz inne regulaminy dotyczące spraw sędziowskich.
1.3 Niniejszy Regulamin określa w szczególności strukturę organizacyjną WS, zakres zadań WS,
kompetencje WS oraz sposób wyboru Kolegium Sędziowskiego i wszystkich komisji
działających w ramach Wydziału Sędziowskiego .

2. KOMPETENCJE WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO
2.1 Do kompetencji WS PZUnihokeja należy:
2.1.1

prowadzenie szkolenia sędziów,

2.1.2

dokonywanie obsad sędziów na zawody,

2.1.3

ustalanie tłumaczenia przepisów gry oraz ich interpretacji,

2.1.4

nadawanie kategorii sędziowskich,

2.1.5

prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów gry,

2.1.6

zgłaszanie kandydata na Przewodniczącego WS,

2.1.7

przedkładanie do Zarządu PZUnihokeja wniosków o zmiany w

regulaminach

dotyczących spraw sędziowskich,
2.1.8

opracowywanie wytycznych dotyczących WS, sędziów i sędziowania,

2.1.9

wnioskowanie do Zarządu o przyznanie sędziom odznaczeń i wyróżnień
PZUnihokeja,

2.1.10 wnioskowanie do Wydziału Gier i Dyscypliny o ukaranie sędziego,
2.1.11 tworzenie projektu budżetu WS,
2.1.12 wnioskowanie do Zarządu PZUnihokeja ws. zmiany stawek sędziowskich oraz innych
kosztów związanych z pełnieniem funkcji sędziego.

3. STRUKTURA WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO

3.1 Członkami WS są wszyscy sędziowie z uprawnieniami na dany sezon rozgrywkowy
i opłaconą licencją sędziowską.
3.2 Działalnością WS kieruje Przewodniczący.
3.3 W ramach WS działają:
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3.3.1. Przewodniczący WS,
3.3.2. Wiceprzewodniczący WS,
3.3.3. Kolegium Sędziowskie,
3.3.4. Komisja obsad zawodów,
3.3.5. Komisja szkoleń, kwalifikacji i przepisów gry,
3.3.6. Komisja organizacyjna.

4. UPRAWNIENIA I ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO,
WICEPRZEWODNICZĄCEGO, KOLEGIUM, POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI
I PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI
4.1 PRZEWODNICZACY WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO
4.1.1. Przewodniczącego WS powołuje Zarząd PZUnihokeja.
4.1.2. Zarząd PZUnihokeja odwołuje Przewodniczącego WS:
a) na pisemny i umotywowany wniosek 2/3 członków WS,
b) z własnej inicjatywy z uzasadnionych przyczyn.
4.1.3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego WS z funkcji lub w przypadku jego
odwołania, pracami WS kieruje Wiceprzewodniczący do czasu powołania nowego
Przewodniczącego.
4.1.4. Przewodniczący WS:
a) kieruje pracami WS, w tym zwołuje posiedzenia Kolegium,
b) reprezentuje WS na zewnątrz,
c) podejmuje decyzje wymagające doraźnego rozstrzygnięcia po zasięgnięciu opinii
członków Kolegium,
d) współpracuje z WGiD, Zarządem PZUnihokeja ze szczególnym uwzględnieniem
członka Zarządu ds. sędziowskich,
e) współpracuje z Wydziałem Sędziowskim Międzynarodowej Federacji Unihokeja
(IFF).
4.2.WICEPRZEWODNICZACY WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO
4.2.1. Wiceprzewodniczący WS powoływany jest przez Zarządu PZUnihokeja na pisemny
wniosek Przewodniczącego WS.
4.2.2. Zarząd PZUnihokeja może odwołać Wiceprzewodniczącego WS:
a) na pisemny i umotywowany wniosek Przewodniczącego WS,,
b) z własnej inicjatywy z uzasadnionych przyczyn.
4.2.3. Wiceprzewodniczący WS:
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a) zastępuje Przewodniczącego WS podczas jego nieobecności,
b) wykonuje

inne

zadana

określone

przez

Kolegium

lub

zlecone

przez

Przewodniczącego WS.

5. KOLEGIUM
5.1 Członków Kolegium powołuje Zarząd PZUnihokeja na pisemny wniosek Przewodniczącego
WS.
5.2 W skład Kolegium wchodzi 6 osób w tym Przewodniczący WS, Wiceprzewodniczący WS,
przewodniczący wszystkich komisji i inni sędziowie.
5.3 Członków Kolegium odwołuje Zarząd PZUnihokeja:
a)

na pisemny i umotywowany wniosek Przewodniczącego WS,

b) z własnej inicjatywy z uzasadnionych przyczyn.
5.4 Kolegium:
5.4.1

nadzoruje prace komisji,

5.4.2

na wniosek Komisji szkoleń, kwalifikacji i przepisów nadaje kategorie sędziowskie,

5.4.3

zatwierdza projekty regulaminów i wytycznych przygotowane przez poszczególne
komisje,

5.4.4

przedstawia Zarządowi PZUnihokeja do zatwierdzenia projekty regulaminów
przygotowane przez poszczególne komisje,

5.4.5

zatwierdza projekt budżetu,

5.4.6

przedstawia Zarządowi PZUnihokeja do zatwierdzenia projekt budżetu,

5.4.7

przedstawia członkom WS i Zarządowi PZUnihokeja sprawozdania z działalności
w danym sezonie,

5.4.8

określa zakres obowiązków członków Kolegium.

5.5 Zebrania Kolegium odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
5.6 Zebrania kolegium mogą odbywać się w formie on line.
5.7 Decyzje Kolegium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków.
5.8 Decyzje Kolegium mogą być podejmowane w głosowaniu w elektronicznym (e-mail).
5.9 Odwołanie od decyzji Kolegium rozpatruje Zarząd PZUnihokeja.
5.10 Wnioski Kolegium wychodzące poza zakres opisany w Regulaminie Wydziału Sędziowskiego
wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Zarząd PZUnihokeja.
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6. KOMISJE
6.1 Członkami komisji mogą być członkowie WS lub inne osoby rekomendowane przez
przewodniczącego komisji.
6.2 W skład komisji wchodzi od 2 do 7 osób.
6.3 Skład komisji zatwierdza Kolegium.
6.4 Sędzia może być członkiem więcej niż jednej komisji.
6.5 Pracami komisji kieruje przewodniczący.
6.6 Zebrania komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
6.7 Zebrania komisji mogą odbywać się w formie on line.
6.8 Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków.
6.9 Decyzje komisji mogą być podejmowane w głosowaniu w elektronicznym (e-mail).
6.10 Sprawy bieżące, leżące w gestii poszczególnych komisji, załatwiane są we własnym zakresie
przez te komisje, zgodnie z ustalonym podziałem zagadnień problemowych.

7. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
7.1 Przewodniczącego komisji wybiera Kolegium spośród swoich członków.
7.2 Przewodniczącego komisji odwołuje Kolegium:
7.2.1

na pisemny i umotywowany wniosek Przewodniczącego WS,

7.2.2

z własnej inicjatywy z uzasadnionych przyczyn.

7.3 Przewodniczący komisji:
7.3.1

kieruje pracami podległej mu komisji,

7.3.2

wnioskuje do Kolegium o powołanie członków komisji,

7.3.3

określa zakres obowiązków członków komisji,

7.3.4

uczestniczy w pracach Kolegium WS,

7.3.5

przedstawia Kolegium

wnioski oraz sprawozdania z działalności podległej mu

komisji,
7.3.6

wykonuje inne zadana określone przez Kolegium lub zlecone przez Przewodniczącego
WS.
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8. KOMISJA OBSAD ZAWODÓW
8.1 Do kompetencji Komisji należy:
8.1.1

dokonywanie obsad sędziowskich na wszystkie zawody w kategorii junior młodszy –
senior i finał w kategorii młodzik oraz innych zawodów wskazanych przez Zarząd
PZUnihokeja,

8.1.2

opracowanie zasad ustalania obsad sędziowskich na poszczególne zawody,

8.1.3

dokonywanie analizy uczestniczenia sędziów w zawodach,

8.1.4

współpraca z WGiD,

8.1.5

inne sprawy wskazane przez WS, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.

9. KOMISJA SZKOLEŃ, KWALIFIKACJI I PRZEPISÓW GRY
9.1 Do kompetencji Komisji należy:
9.1.1

opracowywanie merytoryczne szkoleń dla sędziów w tym przygotowanie programów
szkoleniowych oraz testów edukacyjnych i egzaminacyjnych,

9.1.2

przeprowadzanie sprawdzianów ze znajomości przepisów gry,

9.1.3

opracowanie zasad przyznawania kategorii sędziowskich,

9.1.4

kontrola, ocena i analiza pracy sędziów,

9.1.5

wnioskowanie do Kolegium o nadanie kategorii sędziowskich,

9.1.6

przygotowywanie listy sędziów z uprawnieniami na dany sezon,

9.1.7

publikacja na www.polskiunihokej.pl listy uprawnionych sędziów po każdej jej
aktualizacji,

9.1.8

określanie zasad kwalifikacji dla kandydatów na kandydatów na sędziów
międzynarodowych,

9.1.9

przygotowywanie tłumaczenia Przepisów Gry, ich oficjalnej interpretacji oraz
opracowywanie wytycznych interpretacyjnych do stosowania w Polsce,

9.1.10 inne sprawy wskazane przez WS, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.
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KOMISJA ORGANIZACYJNA
9.1 Do kompetencji Komisji należy:
9.1.1

prowadzenie bieżących spraw związanych z funkcjonowanie WS oraz
sędziowską rozgrywek i zawodów,

9.1.2

przygotowanie organizacyjne zebrań i szkoleń,

9.1.3

prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej działalności WS,

obsługą

6|Strona
9.1.4

przygotowanie projektu Regulaminu Kolegium,

9.1.5

opracowywanie komunikatów z posiedzeń Kolegium,

9.1.6

opracowywanie propozycji wysokości wynagrodzeń sędziowskich oraz innych kosztów
związanych z pełnieniem funkcji sędziego,
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9.1.7

przygotowanie projektu budżetu WS,

9.1.8

inne sprawy wskazane przez WS, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Regulamin Wydziału Sędziowskiego został zatwierdzony przez Zarząd PZUnihokeja
w dn. 15 grudnia 2020 i obowiązuje od dn. 16 grudnia 2020.

