UCHWAŁA nr 1/2017
Kolegium Sędziów PZŻ
z dnia 14 stycznia 2017r.

w sprawie weryfikacji licencji sędziów sportowych PZŻ
na podstawie §44 ust.2 pkt.3 statutu Polskiego Związku Żeglarskiego, w związku z §5 ust.1 uchwały
nr 19/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dnia 11 czerwca 2013r. z późn. zm. - Zasady organizacji żeglarskich regat
sportowych oraz §6 ust.1 uchwały nr 20/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dnia 11 czerwca 2013r. z późn.
zmianami - Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych
systemem rywalizacji sportowej PZŻ uchwala się, co następuje:

§1
1. Weryfikację licencji sędziów sportowych PZŻ dla wszystkich klas sędziowskich i wszystkich
specjalizacji przeprowadza Kolegium Sędziów PZŻ.
2. Weryfikację licencji przeprowadza się na postawie wykazu regat z ostatnich czterech lat, w których
uczestniczył sędzia podczas swojej praktyki sędziowskiej odpowiedniej dla posiadanej klasy
sędziowskiej i specjalizacji.
3. Licencję wydaje się na cztery lata licząc od dnia wystawienia.
4. Data obowiązywania pozytywnie zweryfikowanej licencji nie może byd wcześniejsza niż data utraty
ważności poprzedniej licencji.
5. Licencję sędziego sportowego PZŻ wydaje Polski Związek Żeglarski zachowując ten sam numer
licencji.

§2
Ustala się następujące zasady weryfikacji licencji sędziowskiej:
1. Sędzia sportowy PZŻ klasy Drugiej do pozytywnej weryfikacji musi wykazad się praktyką
w minimum czterech licencjonowanych regatach, określając we wniosku o weryfikację licencji
nazwę, datę i miejsce regat oraz pełnioną funkcję w składzie Komisji Regatowej.
2. Sędzia sportowy PZŻ klasy Pierwszej lub Paostwowej ze specjalizacją Sędzia Regat do pozytywnej
weryfikacji musi wykazad się praktyką w minimum czterech licencjonowanych regatach, określając
we wniosku o weryfikację licencji nazwę, datę i miejsce regat oraz pełnioną funkcję w składzie
Komisji Regatowej.
3. Sędzia sportowy PZŻ klasy Pierwszej lub Paostwowej ze specjalizacją Sędzia Zespołu Protestowego
do pozytywnej weryfikacji musi wykazad się praktyką w minimum czterech licencjonowanych
regatach, określając we wniosku o weryfikację licencji nazwę, datę i miejsce regat oraz pełnioną
funkcję w składzie Zespołu Protestowego.
4. Sędzia sportowy PZŻ klasy Pierwszej lub Paostwowej ze specjalizacją Sędzia Regat Meczowych
i Zespołowych do pozytywnej weryfikacji musi wykazad się praktyką w minimum czterech
licencjonowanych regatach, określając we wniosku o weryfikację licencji nazwę, datę i miejsce
regat oraz pełnioną funkcję na regatach meczowych lub zespołowych. Podstawą pozytywnej
weryfikacji Sędziego Regat Meczowych i Zespołowych jest pełnienie funkcji arbitra na wykazanych
regatach.
5. Sędzia sportowy PZŻ klasy Pierwszej lub Paostwowej we wniosku o weryfikację licencji
przyporządkowuje każdą imprezę regatową tylko do jednej specjalizacji.

6. Kolegium Sędziów PZŻ w przypadku negatywnej weryfikacji licencji sędziego klasy Drugiej określa
jej przyczynę umieszczając notatkę w odpowiednim polu wniosku i zwraca wniosek do
uzupełnienia.
7. Kolegium Sędziów PZŻ w przypadku negatywnej weryfikacji licencji sędziego klasy Pierwszej lub
Paostwowej dla którejkolwiek specjalizacji określa jej przyczynę umieszczając notatkę
w odpowiednim polu wniosku i zwraca wniosek do uzupełnienia lub decyduje o wydaniu licencji
z pozytywnie zweryfikowanymi specjalizacjami.
8. Wypełniony odpowiedni wniosek o weryfikację licencji sędziego sportowego PZŻ określony
w załączniku nr 1 lub załączniku nr 2 sędzia przesyła do siedziby Polskiego Związku Żeglarskiego
wraz z załączoną kopią dowodu uiszczonej opłaty za wydanie licencji.
9. Polski Związek Żeglarski w przypadku pozytywnej weryfikacji, wydaje licencję w ciągu 30 dni licząc
od daty wpływu wniosku.
10. Negatywna weryfikacja wniosku anuluje termin określony w §2 pkt.9.

§3
1. Załącznik nr 1 określa wniosek o weryfikację licencji sędziego sportowego PZŻ klasy Drugiej
i stanowi integralną częśd niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 określa wniosek o weryfikację licencji sędziego sportowego PZŻ klasy Pierwszej
lub Paostwowej dla wszystkich specjalizacji i stanowi integralną częśd niniejszej uchwały.

§4
Traci moc uchwała nr 1/2012 z dnia 15 grudnia 2012r. Kolegium Sędziów PZŻ w sprawie weryfikacji
licencji i specjalizacji sędziego sportowego PZŻ na lata 2013-2016.

§5
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Kolegium Sędziów PZŻ.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KS PZŻ

Przewodnicząca KS PZŻ

Robert Exner

Ewa Jodłowska

załącznik nr 1 do uchwały 1/2017
z dnia 14 stycznia 2017r.
Kolegium Sędziów PZŻ

Wniosek
o weryfikację licencji sędziego PZŻ klasy Drugiej

Data:
(data wypełnienia wniosku rok-miesiąc-dzieo „rrrr-mm-dd”)

Nazwisko:
(nazwisko sędziego)

Imię:
(imię sędziego)

Nr licencji:
(nr licencji sędziego)

Wykaz regat – praktyka sędziego:
Lp.

data regat
od
do

nazwa regat

miejsce regat

funkcja w składzie
Komisji Regatowej

1.
2.
3.
4.
tel.:

e-mail:
(nr telefonu do sędziego)

(adres e-mail do sędziego)

(podpis sędziego)

Adnotacje Kolegium Sędziów PZŻ:
weryfikacja pozytywna:
(data rok-miesiąc-dzieo „rrrr-mm-dd”)

(podpis Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ)

(data rok-miesiąc-dzieo „rrrr-mm-dd”)

(podpis Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ)

weryfikacja negatywna:
uzasadnienie i decyzja negatywnej weryfikacji:

Adnotacje biura PZŻ:
data wystawienia licencji:

data ważności licencji:
(data: rok-miesiąc-dzieo „rrrr-mm-dd”)

(podpis pracownika biura PZŻ)

(data: rok-miesiąc-dzieo „rrrr-mm-dd”)

załącznik nr 2 do uchwały 1/2017
z dnia 14 stycznia 2017r.
Kolegium Sędziów PZŻ

Wniosek
o weryfikację licencji sędziego PZŻ klasy Pierwszej lub Paostwowej
Data:
(data wypełnienia wniosku rok-miesiąc-dzieo „rrrr-mm-dd”)

Nazwisko:
(nazwisko sędziego)

Imię:
(imię sędziego)

Nr licencji:
(nr licencji sędziego)

klasa sędziowska:

specjalizacja:
(wpisad klasę Pierwsza lub Paostwowa)

SR

SZP

SRMiZ

(zaznaczyd posiadane specjalizacje)

Wykaz regat – praktyka sędziego:
Lp.

data regat
od
do

nazwa regat

miejsce regat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

specjalizacja

pełniona
funkcja

SR
SR
SR
SR
SZP
SZP
SZP
SZP
SRMiZ
SRMiZ
SRMiZ
SRMiZ

tel.:

e-mail:
(nr telefonu do sędziego)

(adres e-mail do sędziego)

(podpis sędziego)
Adnotacje Kolegium Sędziów PZŻ:
weryfikacja pozytywna:
(data rok-miesiąc-dzieo „rrrr-mm-dd”)

(podpis Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ)

(data rok-miesiąc-dzieo „rrrr-mm-dd”)

(podpis Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ)

weryfikacja negatywna:
uzasadnienie i decyzja negatywnej weryfikacji:

Adnotacje biura PZŻ:
data wystawienia licencji:

data ważności licencji:
(data: rok-miesiąc-dzieo „rrrr-mm-dd”)

(podpis pracownika biura PZŻ)

(data: rok-miesiąc-dzieo „rrrr-mm-dd”)

