REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Sędzią sportowym w żeglarstwie polskim - zwanym Sędzią Polskiego Związku Żeglarskiego
w skrócie „sędzia PZŻ” - jest osoba o sprawdzonych kwalifikacjach do pełnienia wymaganej
funkcji sędziego sportowego podczas sędziowania regat, potwierdzonych posiadaniem
stopnia sędziego sportowego PZŻ.
§2
Sędzia PZŻ sprawuje swoje funkcje dobrowolnie, kierując się wiedzą fachową,
obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką żeglarską i sędziowską, przy zachowaniu zasad
etyki i dobrych obyczajów sędziowskich i żeglarskich.
§3
Nadawane przez World Sailing międzynarodowe tytuły i uprawnienia sędziowskie, są w pełni
honorowane w polskim żeglarstwie w zakresie posiadanych specjalizacji.
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§4
Komisja Sędziowska regat musi składać się, co najmniej z:
a/ Sędziego Głównego (kierownik regat w rozumieniu § 10 ust. 2 Zasad organizacji
żeglarskich imprez sportowych),
b/ Zastępcy Sędziego Głównego z uprawnieniami upoważniającymi do kontynuowania
regat, którymi powinni być sędziowie tras, jeżeli takie występują,
c/ Sekretarza.
Do prowadzenia działalności sędziowskiej wymagane jest posiadanie „licencji sędziego
sportowego” przyznanej przez PZŻ, nazywanej dalej „licencją”.
Rozdział 2
Uprawnienia sędziowskie i ich nadawanie

§5
Sędzią PZŻ może być osoba, która:
1) posiada sprawdzone kwalifikacje sędziowskie i żeglarskie oraz zdany egzamin na
stopień i wymaganą specjalizację;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) ukończyła 18 lat życia;
5) pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów PZŻ oraz
przepisów i regulaminów World Sailing, w tym także do poddania się odpowiedzialności
dyscyplinarnej;
6) posiada, co najmniej średnie wykształcenie;
7) złożyła przyrzeczenie sędziowskie zwane dalej przyrzeczeniem według formuły
określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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§6
Ustala się stopnie sędziowskie w następującym porządku:
1/ sędzia PZŻ klasy drugiej (II);
2/ sędzia PZŻ klasy pierwszej (I);
3/ sędzia PZŻ klasy państwowej (P).
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Ustala się następujące specjalizacje sędziów PZŻ:
1/ sędzia regat;
2/ sędzia zespołu protestowego (jury);
3/ sędzia regat meczowych i zespołowych (nazwany dalej „arbiter”).
Specjalizacje obowiązują i obejmują sędziów posiadających klasę pierwszą (I)
i państwową (P).
Połączenie stopnia sędziego ze specjalizacją stanowi o posiadaniu uprawnień
wynikających z posiadanego stopnia klasy pierwszej lub państwowej.
Po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w § 5 niniejszego regulaminu,
Kolegium Sędziów PZŻ wnioskuje do Zarządu PZŻ o nadanie odpowiedniego stopnia
sędziego wraz ze specjalizacją.
Stopnie sędziowskie nadaje Zarząd PZŻ.
Tytuł sędziego PZŻ nadawany jest bezterminowo z uwzględnieniem postanowień § 7
ust. 3 i 4 oraz § 17 Regulaminu.
Dowodem i potwierdzeniem posiadania stopnia sędziego PZŻ odpowiedniej klasy
i specjalizacji jest:
1/ zapis w Ewidencji Sędziów PZŻ;
2/ potwierdzony wpis w Książeczce sędziowskiej PZŻ;
3/ wydana przez PZŻ licencja sędziego sportowego z odpowiednim wpisem
posiadanych uprawnień sędziowskich (stopień i specjalizacja): \
a/ licencja z uprawnieniami sędziego klasy drugiej – koloru zielonego;
b/ licencja z uprawnieniami sędziego klasy pierwszej – koloru niebieskiego;
c/ licencja z uprawnieniami sędziego klasy państwowej – koloru białego.
Licencja sędziego międzynarodowego World Sailing jest koloru popielatego i określa
specjalizację sędziego (IJ) (IRO) (IU).
§7
Licencje sędziego sportowego PZŻ wydawane są przez Biuro PZŻ.
Licencja sędziego sportowego PZŻ wraz z posiadaną klasą sędziowską i specjalizacją
upoważnia do pełnienia w komisjach sędziowskich regat o statusie zgodnym
z postanowieniami §8 ust.1, jednej lub połączonych funkcji:
1/ sędziego głównego regat (kierownik regat), sędziego głównego trasy (akwenu) lub
członka komisji sędziowskiej regat,
2/ sędziego przewodniczącego zespołu protestowego lub członka zespołu
protestowego,
3/ sędziego regat meczowych lub zespołowych (arbitra).
Licencje sędziowskie podlegają weryfikacji przez Kolegium Sędziów PZŻ co cztery lata:
1/ weryfikacja pozytywna: sędzia brał udział w okresie objętym weryfikacją
w komisjach sędziowskich, co najmniej 4 regat bez względu na pełnioną funkcję wg
uprawnień i specjalizacji;
2/ weryfikacja negatywna: udział sędziego w okresie objętym weryfikacją był mniejszy
niż 4 razy w regatach bez względu na pełnioną funkcję wg uprawnień i specjalizacji,
skutkuje nie odnowieniem licencji pomimo złożenia wniosku przez
zainteresowanego;
3/ odnowienie licencji po negatywnej weryfikacji: uzupełnienie stażu wg wymagań,
pkt. 1 jako stażysta bez licencji w okresie nie dłuższym niż następny rok
kalendarzowy.
Rozdział 3
Prawa i obowiązki sędziego sportowego PZŻ

1.

§8
Sędzia PZŻ - z zastrzeżeniami postanowień § 7 ust.4 niniejszego regulaminu może
podczas regat pełnić następujące funkcje:
1/ Sędzia klasy Drugiej (II):
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Sędziego Głównego regat, trasy (akwenu) do poziomu Mistrzostw
Województwa i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików;
b/ członka komisji sędziowskiej regat,
c/ członka Zespołu Protestowego:
i/ z wyłączeniem Zespołów Bezodwoławczych;
ii/ z zastrzeżeniem, że sędziowanie na wodzie w regatach centralnych
w ramach odbycia stażu do specjalizacji odbywa w asyście sędziego
z wyższym stopniem podejmującego decyzje;
d/ członka komisji regat meczowych i zespołowych z wyłączeniem Mistrzostw
Polski oraz zastrzeżeniem, że sędziowanie na wodzie w regatach centralnych
w ramach odbycia stażu do specjalizacji odbywa w asyście sędziego
z wyższym stopniem podejmującego decyzje;;
2/ Sędzia klasy Pierwszej (I):
a/ Sędziego Głównego regat do poziomu regat centralnych wszystkich klas
i Mistrzostw Polski z wyłączeniem klas olimpijskich,
b/ Sędziego Głównego trasy (akwenu) na wszystkich poziomach regat;
c/ członka komisji sędziowskiej regat;
d/ Przewodniczącego Zespołu Protestowego do poziomu regat centralnych,
e/ członka Bezodwoławczego Zespołu Protestowego regat mistrzowskich lub
centralnych;
f/ arbitra, członka Zespołu Protestowego regat meczowych i zespołowych na
wszystkich poziomach, przewodniczącego Zespołu Protestowego tych regat do
poziomu regat centralnych;
g/ pełnienia funkcji w komisjach regatowych innych specjalizacji w celu uzyskania
stażu wg uprawnień sędziego kl. II;
3/ Sędzia klasy Państwowej (P):
a/ Sędziego Głównego regat, Sędziego Głównego trasy na wszystkich poziomach;
b/ członka komisji sędziowskiej regat wszystkich poziomów;
c/ Przewodniczącego Bezodwoławczego Zespołu Protestowego lub innych
Zespołów Protestowych na wszystkich poziomach lub członka tych zespołów
(Międzynarodowego Jury);
d/ arbitra regat meczowych i zespołowych oraz Przewodniczącego lub członka
Zespołu Protestowego tych regat na wszystkich poziomach;
e/ sędziowania w regatach World Sailing - wg obowiązujących zarządzeń
i regulaminów;
f/ pełnienia funkcji w komisjach regatowych innych specjalizacji w celu uzyskania
stażu wg uprawnień sędziego kl. II.
Sędzia PZŻ ma prawo do:
1/ zapewnienia mu przez organizatora regat warunków umożliwiających bezpieczne,
skuteczne, zgodne z obowiązującymi przepisami wypełnianie jego funkcji
sędziowskich podczas regat żeglarskich;
2/ nieodpłatnego korzystania z dostarczonego przez organizatora regat wyposażenia
do sędziowania;
3/ otrzymania uzgodnionego z organizatorem regat wynagrodzenia z tytułu
prowadzenia zawodów sportowych;
4/ czynnego i biernego prawa wyborczego odpowiednio do:
a/ Kolegium Sędziów PZŻ;
b/ Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ (OKS);
5/ szkolenia i egzaminowania do poziomu posiadanego stopnia sędziowskiego
i specjalizacji.

§9
Sędzia PZŻ ma obowiązek postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, stale
aktualizować i uzupełniać swoją wiedzę sędziowską oraz realizować uchwały
i postanowienia Kolegium Sędziów PZŻ.
Regulamin Kolegium Sędziów PZŻ
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Rozdział 4
Kolegia Sędziów PZŻ
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§ 10
Sprawy związane z sędziowaniem regat oraz z organizowaniem i koordynowaniem
pracy sędziów PZŻ prowadzone są przez:
a/ Kolegium Sędziów PZŻ - jako organ ogólnokrajowy;
b/ Okręgowe Kolegium Sędziów PZŻ (OKS) - jako organ w okręgowych związkach
żeglarskich.
Kadencja Kolegiów wymienionych w ust. 1, pokrywa się z kadencją władz PZŻ, a ich
członkowie pełnią swoje funkcje honorowo.
§ 11
Protokołowane zebrania Kolegiów Sędziów PZŻ odbywają się w miarę potrzeby, jednak
nie rzadziej niż cztery razy w roku.
Postanowienia i uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy członków Kolegium, a w przypadku równego podziału głosów decyduje
głos przewodniczącego zebrania.
W przypadku spraw niecierpiących zwłoki, jeżeli nie ma sprzeciwu któregokolwiek
z członków Kolegium, dopuszcza się podejmowanie postanowień w trybie
korespondencyjnym (pocztą elektroniczną), przy zachowaniu podanych poniżej
warunków i procedury. Ten tryb rozpatrywania spraw nie dotyczy odwołań od decyzji
Zespołów Protestowych,
1/ Przewodniczący Kolegium Sędziów rozsyła do członków Kolegium komplet
materiałów związanych ze sprawą,
2/ członkowie Kolegium w ciągu 7 dni od otrzymania w/w materiałów mają obowiązek
zwrotnego potwierdzenia ich otrzymania i powinni wyrazić swoją opinię lub zgłosić
sprzeciw, co do korespondencyjnego trybu podejmowania decyzji w przedmiotowej
sprawie, informując o swoim stanowisku pozostałych członków Kolegium. Nie
spełnienie tych wymagań przez któregokolwiek z członków nie wstrzymuje
procedury przy zachowaniu warunków ust 2,
3/ na podstawie przesłanych opinii przewodniczący Kolegium Sędziów przygotowuje
i rozsyła członkom Kolegium projekt postanowienia KS,
4/ członkowie Kolegium w ciągu 7 dni od otrzymania w/w projektu postanowienia mają
obowiązek potwierdzenia zwrotnego jego otrzymania i powinni wyrazić swoje
stanowisko, informując jednocześnie pozostałych członków Kolegium. W trakcie
głosowania nad projektem postanowienia każdemu z członków Kolegium
przysługuje prawo do sprzeciwu w sprawie korespondencyjnego trybu podjęcia
decyzji, które skutkuje koniecznością jej podjęcia na zebraniu Kolegium. Nie
spełnienie tych wymagań przez któregokolwiek z członków nie wstrzymuje
procedury przy zachowaniu warunków ust 2,
5/ w przypadku przyjęcia projektu przewodniczący Kolegium informuje pocztą
elektroniczną członków Kolegium i przyjęte postanowienie podaje do publicznej
wiadomości,
6/ w szczególnych niekontrowersyjnych przypadkach przewodniczący Kolegium
Sędziów może wraz z kompletem materiałów, o którym mowa w pkt 1 przesłać
członkom Kolegium przygotowany przez niego projekt wraz z wnioskiem o jego
zaakceptowanie,
7/ we wszystkich pismach kierowanych do członków Kolegium w związku
z korespondencyjnym trybem rozpatrywania sprawy winna być umieszczona
informacja przypominająca obowiązujące zasady i terminy, ze szczególnym
uwzględnieniem terminu udzielenia na nie odpowiedzi,
8/ projekty decyzji muszą być oznaczone słowem „Projekt”,
9/ podjęte drogą korespondencyjną decyzje muszą zostać odnotowane w protokóle
najbliższego posiedzenia Kolegium. Do protokołu należy dołączyć dokumentację na
podstawie, której została podjęta decyzji.
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Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów sędziowskich, prowadzenia rejestrów
nadawanych stopni sędziowskich, ewidencji sędziów oraz stosowane w tym zakresie
wzory formularzy określają uchwały Kolegium Sędziów PZŻ.
Rozdział 5
Kolegium Sędziów PZŻ

1.

2.

3.
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6.

§ 12
Kolegium Sędziów PZŻ składa się z 7 - 9 sędziów PZŻ w tym, co najmniej z sześciu
sędziów PZŻ klasy państwowej (P), pozostali sędziowie klasy pierwszej (I)
posiadających ważną licencję sędziego sportowego PZŻ, wybranych zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
sędziów PZŻ z uczestnictwem polskich sędziów World Sailing, sędziów PZŻ klasy
państwowej (P) oraz przewodniczących Okręgowych Kolegiów Sędziów PZŻ lub
upoważnionych przez nich przedstawicieli.
Przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ są wybierani
spośród sędziów klasy państwowej w odrębnych głosowaniach na zasadach i trybie
określonym w ust.1.
Wybrany skład osobowy Kolegium Sędziów PZŻ konstytuuje się na swoim pierwszym
zebraniu.
Członkowie Kolegium Sędziów PZŻ, którzy czynnie nie uczestniczą w pracach kolegium
przez okres 12 miesięcy mogą być odwołani z Kolegium Sędziów po podjęciu uchwały
o ich odwołaniu. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej 3/4 członków Kolegium.
Członkowie Kolegium Sędziów PZŻ nie mogą w okresie pełnienia funkcji w Kolegium
Sędziów pełnić takich funkcji ani prowadzić takiej działalności, które mogłyby wywoływać
uzasadnione podejrzenia o ich stronniczości lub interesowności. Decyzje w takich
sprawach podejmuje Walne Zebranie Sędziów sportowych PZŻ.
W przypadku powstania vacatu Kolegium może w to miejsce dokooptować nowego
członka uwzględniając wymagania §12 ust 1. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3/4
członków Kolegium.

§ 13
Do zadań Kolegium Sędziów PZŻ należy w szczególności:
1/ przygotowywanie do rozpowszechnienia aktualnych przepisów i zaleceń World Sailing,
ich obowiązujących wykładni oraz sędziowskich materiałów szkoleniowych;
2/ interpretowanie przepisów regatowych World Sailing;
3/ opracowywanie i wydawanie uchwał, instrukcji i regulaminów określających sposoby
sędziowania i prowadzenia regat w kraju oraz regulujących tok pracy Okręgowych
Kolegiów Sędziów PZŻ i rodzaje prowadzonej przez nie dokumentacji;
4/ rozpoznawanie odwołań od orzeczeń zespołów protestowych i wydawanie w tym
zakresie ostatecznych decyzji;
5/ prowadzenie działań przewidzianych przez Przepisy Regatowe Żeglarstwa dla władzy
krajowej w przypadkach otrzymania od Komisji Sędziowskiej regat raportu o nagannym
zachowaniu lub poważnym naruszeniu przepisów walki sportowej. Po rozpoznaniu
sprawy Kolegium może:
a/ sprawę zakończyć według zasad określonych w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
lub,
b/ przekazać sprawę do Rzecznika dyscyplinarnego Sądu Związkowego PZŻ;
6/ wyznaczanie w porozumieniu z organizatorem - sędziego głównego regat
i przewodniczących zespołów protestowych lub przewodniczących bezodwoławczych
zespołów protestowych, przewodniczących arbitrów na imprezy międzynarodowe
i centralne oraz zatwierdzanie składu międzynarodowego jury innego niż mianowane
przez World Sailing /PRŻ 88.2/;
Regulamin Kolegium Sędziów PZŻ
/Protokół nr 8/Z/XXXV/08 Zarządu PZŻ z dn. 07.04.2008 r.
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 486/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 15.03.2017 r./

5

7/
8/
9/
10/

11/
12/
13/

ustalanie warunków uzyskiwania stopni sędziowskich odpowiednich klas i specjalizacji
oraz określanie wymagań egzaminacyjnych;
opiniowania kandydatów na sędziów międzynarodowych World Sailing we wszystkich
specjalizacjach;
ustalanie zasad i trybu powoływania komisji sędziowskich na wszystkie rodzaje regat
oraz zespołów bezodwoławczych, – jeżeli są one przewidziane;
organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopnie sędziego PZŻ we wszystkich
specjalizacjach i wnioskowanie do Zarządu PZŻ o nadawanie tych uprawnień oraz
przeprowadzanie weryfikacji;
obserwowanie i pomoc w działalności Okręgowych Kolegiów Sędziów PZŻ;
organizacja szkoleń dla sędziów PZŻ,
podejmowanie działań i decyzji w sprawach niewymienionych w pkt. 1-11, a związanych
z działalnością sędziowską.

§ 14
1. Kolegium Sędziów PZŻ jest organem samorządu sędziowskiego działającym na
podstawie przepisów Rozdziału 6 Statutu PZŻ oraz niniejszego Regulaminu
uchwalonego przez Zarząd PZŻ.
2. Przedstawiciel Kolegium Sędziów PZŻ ma prawo uczestniczenia w zebraniach władz
i komisji PZŻ, na których omawiane mają być sprawy związane z prowadzeniem
i sędziowaniem regat lub działalnością Kolegium Sędziów PZŻ i powinien być o nich
powiadomiony.
3. Obsługę administracyjną Kolegium Sędziów PZŻ zapewnia Biuro PZŻ.
Rozdział 6
Okręgowe Kolegium Sędziów PZŻ

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

§ 15
Okręgowe Kolegia Sędziów PZŻ (OKS) powoływane są przy okręgowych związkach
żeglarskich, posiadających upoważnienie Zarządu PZŻ do prowadzenia działalności
sędziowskiej, przez minimum 6 (sześciu) licencjonowanych sędziów PZŻ.
Okręgowe Kolegia Sędziów PZŻ (OKS) składają się z 3 - 5 sędziów PZŻ posiadających
aktualną licencję sędziego sportowego PZŻ wybranych zwykłą większością głosów
w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wszystkich
sędziów PZŻ działających na terenie danego OKS.
Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ wybierany jest w odrębnym
głosowaniu na zasadach i w trybie określonym w ust. 2.
Wybrany skład osobowy Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ konstytuuje się na swoim
pierwszym zebraniu.
Teren działalności Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ, w zależności od upoważnienia
Zarządu PZŻ, może pokrywać się z terenem działania jednego lub kilku okręgowych
związków żeglarskich.
Przedstawiciel Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ ma prawo uczestniczyć
w zebraniach władz i komisji OZŻ, na których omawiane mają być sprawy związane
z prowadzeniem i sędziowaniem regat lub działalnością OKS i powinien być o takich
zebraniach powiadamiany.
Okręgowe Kolegium Sędziów PZŻ jest organem samorządu sędziowskiego działającym
na podstawie Regulaminu.
Obsługę administracyjną Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ w miarę możliwości
sprawuje Biuro OZŻ.

§ 16
Do zadań Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ należy w szczególności:
1/ ustalanie zasad i trybu powoływania komisji sędziowskich regat wojewódzkich
i regionalnych rozgrywanych na terenie działania Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ;
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organizowanie oraz przeprowadzanie szkolenia sędziów PZŻ;
organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopień sędziego PZŻ klasy drugiej (II)
oraz wnioskowanie do Zarządu PZŻ po uzyskaniu opinii Kolegium Sędziów PZŻ
o nadawanie tego stopnia w oparciu o dokumentację egzaminacyjną i odpowiedni zapis
w protokole z zebrania OKS; w skład Komisji Egzaminacyjnej OKS na stopień sędziego
klasy II musi wchodzić minimum trzech licencjonowanych sędziów PZŻ,
wnioskowanie do Kolegium Sędziów PZŻ o dopuszczenie sędziów PZŻ klasy drugiej (II)
do egzaminu na stopień sędziego PZŻ klasy pierwszej (I) oraz sędziów klasy pierwszej
(I) do egzaminu na stopień sędziego PZŻ klasy państwowej;
podejmowanie działań i decyzji w sprawach niewymienionych w ust. 2-4, a związanych
z działalnością sędziowską na terenie OKS.
Rozdział 7
Pozbawianie, obniżanie lub zawieszanie uprawnień sędziowskich

§ 17
Stopień sędziego PZŻ może zostać odebrany, zawieszony lub obniżony na podstawie:
1/ prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego;
2/ prawomocnego orzeczenia Sądu Związkowego PZŻ;
3/ na wniosek Kolegium Sędziów PZŻ po negatywnej weryfikacji wg ustaleń §7 ust.4 i 5.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 18
Kolegium Sędziów PZŻ i Okręgowe Kolegia Sędziów PZŻ mogą posługiwać się stemplami
podłużnymi i małymi pieczęciami o treści odpowiadającej nazwie danego Kolegium Sędziów
PZŻ.
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