Regulamin Kategorii
Sędziowskich
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI
POLSKI ZWIĄZEK UNIHOKEJA
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1. KATEGORIE SĘDZIOWSKIE
1.1. KANDYDAT/-KA NA SĘDZIEGO
1.1.1. Osoby będące w trakcie szkolenia na sędziego PZUnihokeja lub ukończyli
teoretyczną część kursu sędziowskiego.
1.2. KATEGORIA R-B
1.2.1. Sędziowie, którzy ukończyli kurs sędziego PZUnihokeja oraz posiadają doświadczenie
praktyczne pełnienia roli sędziego, poparte opinią obserwatora.
1.3. KATEGORIA R-A
1.3.1. Sędziowie z doświadczeniem, którzy pełnią rolę sędziego przez co najmniej kilka
sezonów we wszystkich kategoriach wiekowych.
1.4. KATEGORIA R-M
1.4.1. Sędziowie kategorii A z doświadczeniem pozwalającym sędziować najwyższą klasę
rozgrywkową w kategorii mężczyzn.
1.5. KATEGORIA R-K
1.5.1. Sędziowie kategorii A z doświadczeniem pozwalającym sędziować najwyższą klasę
rozgrywkową w kategorii kobiet.

2. OBSERWATOR SĘDZIOWSKI
2.1.
2.2.

Rolą obserwatorów jest pomoc sędziom w podniesieniu ich umiejętności.
Obserwatorzy pełnią swoje zadanie przez obecność na meczach sędziów oraz pełne
obserwowanie ich pracy podczas całego meczu.
2.3. Obserwatorzy zobowiązani są do sporządzenia raportu z obserwacji pary sędziowskiej,
który zostanie omówiony z obserwowaną parą i później zostanie przesłany do Komisji
Szkoleń, Klasyfikacji i Przepisów Gry.
2.4. Obserwowana para sędziowska musi zostać poinformowana o obecności Obserwatora na
meczu.
2.5. Wśród obserwatorów wyróżnia się osoby uprawnione do sprawowania roli obserwatora na
meczach najwyższej kategorii rozgrywkowej. Takie osoby otrzymują licencje
obserwatora kategorii A.
2.6. Licencje Obserwatora przyznaje Wydział Sędziowski.
2.7. Licencje Obserwatora przyznaje się na dany sezon rozgrywkowy.
2.8. Listę Obserwatorów wyznacza Komisja Szkoleń, Klasyfikacji i Przepisów Gry.
2.9. Lista Obserwatorów być zatwierdzona przez Kolegium Sędziowskie.
2.10. Nominację obserwatorów na mecze wyznacza Komisja Obsad w porozumieniu z Komisją
Szkoleń, Klasyfikacji i Przepisów Gry.
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3. EDUKATOR SĘDZIOWSKI
3.1. Edukatorem sędziowskim jest osoba posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń
sędziowskich.
3.2. Uprawnienia przyznaje się na dany sezon rozgrywkowy.
3.3. Listę edukatorów wyznacza Komisja Szkoleń, Klasyfikacji i Przepisów Gry.
3.4. Lista musi być zatwierdzona przez Wydział Sędziowski.
3.5. Wśród grupy edukatorów wyróżnia się osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia
szkoleń dla sędziów kategorii R-A, R-M i R-K. Takie osoby otrzymują licencje edukatora
kategorii A.

4. PRZYZNAWANIE KATEGORII SĘDZIOWSKICH
4.1. KANDYDAT/-KA NA SĘDZIEGO
4.1.1. Osoby zgłoszone na kurs sędziego, spełniające wymagania dla odpowiedniego
Okręgowego Związku Unihokeja lub w przypadku braku przynależności do
Okręgowego Związku Unihokeja wymagań na sędziego Polskiego Związku Unihokeja.
4.1.2. Pozytywne zaliczenie części teoretycznej egzaminu sędziowskiego z aktualnych
Przepisów Gry.
4.2. SĘDZIA KATEGORII R-B
4.2.1. Musi spełniać wymagania na Kandydata/tkę na sędziego.
4.2.2. Musi być osobą pełnoletnią.
4.2.3. Pozytywne zaliczenie praktycznej części egzaminu sędziego związanego z mechaniką
sędziowską. Zaliczenia dokonuje obserwator.
4.3. SĘDZIA KATEGORII R-A
4.3.1. Musi spełniać wymagania na sędziego kategorię R-B.
4.3.2. Minimum 2 sezony w roli sędziego z minimum 6 meczami lub turniejami w sezonie.
4.3.3. Pozytywna opinia obserwatora sędziowskiego.
4.4. SĘDZIA KATEGORII R-M
4.4.1. Sędziowie posiadający kategorię R-A przez minimum 2 sezony.
4.4.2. Minimum 2 sezony w roli sędziego z minimum 4 meczami w kategorii mężczyzn.
4.4.3. Pozytywna opinia obserwatora sędziowskiego kategorii A.
4.5. SĘDZIA KATEGORII R-K
4.5.1. Sędziowie posiadający kategorię R-A przez minimum 2 sezony.
4.5.2. Minimum 2 sezony w roli sędziego z minimum 4 meczami w kategorii kobiet.
4.5.3. Pozytywna opinia obserwatora sędziowskiego kategorii A.
4.6. DODATKOWE POSTANOWIENIA
4.6.1. Kategorie przyznawane są każdemu sędziemu corocznie przed rozpoczęciem sezonu
rozgrywek.
4.6.2. Listę sędziów wraz z przyznaną kategorią sędziowską na dany sezon wyznacza
Komisja Szkoleń, Klasyfikacji i Przepisów Gry. Listę tę akceptuje Wydział
Sędziowski.
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4.6.3. W szczególnych przypadkach kategoria sędziego może uleć zmianie w trakcie
sezonu. Musi odbyć się to za akceptacją Wydziału Sędziowskiego. Zmiana kategorii w
trakcie sezonu nie łączy się z dodatkową opłata

5. UTRATA KATEGORII SĘDZIOWSKIEJ
5.1. W przypadku przerwy w pełnieniu roli sędziego wynoszącej więcej niż 1 sezon, Komisja
Szkoleń, Klasyfikacji i Przepisów Gry może podjąć decyzje o nie przyznaniu poprzednio
posiadanej kategorii sędziowskiej.
5.2. W przypadku ubiegania się o licencje na nowy sezon, osoby, który posiadały licencje
sędziego (min. Kategorii R-B) otrzymują minimum kategorię R-B. Nie mogą otrzymać
licencji Kandydata/-tki na sędziego.
5.3. W przypadku naruszenia Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Unihokeja, lub
innego zachowania nieodpowiedniego dla roli sędziego, Wydział Sędziowski może podjąć
decyzję o degradacji kategorii sędziowskiej.

6. SZKOLENIA SĘDZIOWSKIE
6.1. Wymogiem koniecznym uzyskania licencji sędziego na dany sezon jest udział w szkoleniu
sędziowskim oraz pozytywne zaliczenie egzaminu z aktualnych Przepisów Gry.
6.2. Wydział Sędziowski organizuje minimum jedno szkolenie sędziowski przedsezonowe dla
doświadczonych sędziów. Szkolenie to prowadzone jest przez edukatorów kategorii A lub
innych zaproszonych prowadzących. Udział w szkoleniu mogą wziąć jedynie osoby
zaproszone przez Wydział Sędziowski.
6.3. Wszystkie szkolenia sędziowskie dotyczące Przepisów Gry oraz mechaniki sędziowskiej
muszą prowadzić edukatorzy Wydziału Sędziowskiego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin obowiązuje od 01.10.2020 r.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Wydział
Sędziowski Polskiego Związku Unihokeja.
7.3. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarząd Polskiego Związku Unihokeja z dn.
28.09.2020

