Uchwała nr 2/2008
z dnia 14 listopada 2008r.
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Żeglarskiego
w sprawie szkolenia, stażów i egzaminów na stopnie sędziego sportowego PZŻ oraz rekomendacji
KS PZŻ dla uzyskania uprawnieo sędziego ISAF.
Na podstawie §11 ust.4 oraz §13 pkt.7 Regulaminu Kolegium Sędziów PZŻ uchwala się, co następuje:
Warunki uzyskiwania stopnia Sędziego sportowego PZŻ
I. Tryb i warunki uzyskiwania stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej.
§1
Osoba chcąca uzyskad stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej, która spełnia wymagania §5
Regulaminu Kolegium Sędziów PZŻ (zwanego dalej Regulaminem) składa do Okręgowego Kolegium
Sędziów (OKS) podpisany wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Osoba spełniająca wymagania §1 zostaje wpisana do ewidencji OKS jako kandydat na Sędziego PZŻ
klasy drugiej i otrzymuje kalendarz imprez i Kartę stażową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§3
1. Warunkami dopuszczenia do egzaminu na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej są:
1) złożenie wniosku wymienionego w § 1 niniejszej uchwały,
2) udział w ciągu ostatnich dwóch (2) lat, w co najmniej sześciu (6) komisjach sędziowskich na
różnych stanowiskach (sekretarz, pomiar czasu, podawanie sygnałów optycznych, pomoc na linii
startu, zapis na linii mety, ustawianie trasy wyścigu), w tym co najmniej w czterech (4) komisjach
sędziowskich regat okręgowych,
3) pozytywna ocena kandydata na Karcie stażowej podpisana przez sędziego głównego regat.
2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej składa
kandydat osobiście do OKS, dołączając Kartę stażową zawierającą potwierdzenia i oceny wystawione
przez sędziów głównych regat, w których kandydat uczestniczył.
3. Po otrzymaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu – OKS:
1) sprawdza spełnienie warunków wymienionych w ust. 1;
2) powołuje komisję egzaminacyjną z sędziów PZŻ posiadających aktualną licencję sędziego
sportowego PZŻ w składzie:
a) przewodniczący – Sędzia regat PZŻ co najmniej klasy pierwszej,
b) członków – minimum dwóch (2) sędziów sportowych PZŻ co najmniej klasy drugiej,
3) uzgadnia termin egzaminu,
4) powiadamia zainteresowanych w terminie co najmniej jeden (1) miesiąc przed datą egzaminu.
§4
1. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin teoretyczny w sposób i w zakresie, który ma
umożliwid kandydatowi przekonanie składu Komisji, że może on poprawnie i skutecznie pełnid
funkcję Sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej w zakresie uprawnieo przewidzianych w Regulaminie.
2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu komisja egzaminacyjna określa warunki dopuszczenia
do egzaminu uzupełniającego lub ponownego, jego zakres, formę oraz termin, w jakim może on byd
ponownie przeprowadzony.
3. Protokół z egzaminu zakooczonego wynikiem pozytywnym przewodniczący komisji egzaminacyjnej
przekazuje do OKS, które:
1) wnioskuje do Zarządu OZŻ o nadanie stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej,
2) po nadaniu stopnia przez Zarząd OZŻ odnotowuje ten fakt w ewidencji sędziów,
3) wystawia książeczkę sędziowską,

4) udostępnia sędziemu wniosek o nadanie Licencji sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej.
II. Tryb i warunki uzyskania stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji Sędzia
regat (race oficer).
§5
Sędzia chcący(a) uzyskad stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji sędziego
regat składa do Kolegium Sędziów PZŻ podpisany wniosek zgodny z załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały i Kartą stażu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Warunkami dopuszczenia do egzaminu na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej
w specjalizacji Sędzia regat są:
1) posiadanie stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej minimum dwa (2) lata,
2) udział, w co najmniej ośmiu (8) komisjach sędziowskich w przeciągu ostatnich trzech (3) lat
posiadając uprawnienia Sędziego sportowego PZŻ kl. II i pełnienie, co najmniej:
a) trzy (3) razy funkcji Sędziego głównego okręgowych regat sportowych z udziałem klas ujętych
w systemie rywalizacji sportowej PZŻ,
b) dwa (2) razy funkcji członka komisji sędziowskiej wybranych regat sportowych z kalendarza
imprez zamieszczonego w Informatorze PZŻ,
c) dwa (2) razy funkcji członka zespołu protestowego regat okręgowych i uczestniczenie
w rozpatrywaniu co najmniej trzech (3) protestów,
d) jeden raz (1) funkcji sekretarza komisji sędziowskiej wybranych regat sportowych z kalendarza
imprez zamieszczonego w Informatorze PZŻ.
§6
1. Egzamin na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji sędzia regat składa się
dwóch części:
1) egzaminu praktycznego,
2) egzaminu teoretycznego.
2. Do egzaminu teoretycznego dopuszczony jest kandydat, który z egzaminu praktycznego uzyskał
ocenę pozytywną.
3. Po otrzymaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy
pierwszej w specjalizacji sędzia regat KS PZŻ:
1) wyznacza w porozumieniu z OKS regaty egzaminacyjne i sędziego audytora oraz
2) powiadamia zainteresowanego o konieczności uzupełnienia wniosku jeśli tego wymaga.
4. Po otrzymaniu sprawozdania sędziego audytora stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
KS PZŻ:
1) powołuje komisję egzaminacyjną z Sędziów sportowych PZŻ posiadających aktualną licencję
sędziego PZŻ w składzie:
a) przewodniczący – Sędzia regat PZŻ co najmniej klasy paostwowej,
b) członkowie – minimum trzech (3) Sędziów regat PZŻ, co najmniej klasy pierwszej,
2) przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej zatwierdzony wniosek o dopuszczenie do
egzaminu wraz z kompletem koniecznych dokumentów i sprawozdaniem audytora.
5. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, komisja egzaminacyjna określa warunki
dopuszczenia do ponownego egzaminu, jego zakres, formę oraz jego możliwy termin jednak nie
wcześniej niż pół roku po przeprowadzonym egzaminie.
6. Protokół z egzaminu zakooczonego wynikiem pozytywnym przewodniczący komisji egzaminacyjnej
przekazuje do KS PZŻ, które:
1) wnioskuje do Prezydium PZŻ o nadanie stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej w
specjalizacji sędzia regat,
2) po nadaniu stopnia przez Prezydium PZŻ odnotowuje ten fakt w ewidencji sędziów,
3) udostępnia sędziemu wniosek o nadanie Licencji Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej
w specjalizacji sędzia regat.
§7
1. Zadaniem sędziego – audytora jest obserwacja całości pracy komisji sędziowskiej, a szczególnie
sędziego głównego.

2. Audytor może byd członkiem komisji sędziowskiej. Sędzia główny jest zobowiązany tak
zorganizowad pracę zespołu, by mógł on skutecznie wykonad swoje zadanie.
3. Audytor może byd członkiem komisji egzaminacyjnej.
4. Audytor jest zobowiązany do przekazania KS PZŻ w ciągu 14 dni od dnia zakooczenia regat
sprawozdania zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
5. Sprawozdanie audytora musi kooczyd się jednoznacznym wnioskiem:
1) o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego lub
2) negatywną oceną egzaminu praktycznego.
§8
1. Kolegium Sędziów PZŻ sprawdza spełnienie wymogów §5 oraz kompletnośd dokumentacji regat,
w których kandydat pełnił funkcję sędziego głównego lub sekretarza.
2. Wynik egzaminu praktycznego określa komisja egzaminacyjna oceniając:
1) kompletnośd i zgodnośd z przepisami dokumentacji regat egzaminacyjnych,
2) prawidłowośd i sprawnośd przeprowadzenia regat egzaminacyjnych wg sprawozdania audytora.
3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu praktycznego, nowy egzamin może zostad
przeprowadzony nie wcześniej niż w następnym roku kalendarzowym.
§9
1. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego przewodniczący komisji egzaminacyjnej
zarządza przeprowadzenie egzaminu teoretycznego.
2. Wybór formy egzaminu teoretycznego określa komisja egzaminacyjna, która opracowuje pytania
egzaminacyjne i ustala kryteria oceny. Niezależnie od przyjętej formy egzamin powinien zapewniad
możliwośd szczegółowej oceny wiadomości kandydata.
3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego, komisja egzaminacyjna określa
warunki dopuszczenia do egzaminu uzupełniającego lub ponownego, jego zakres i formę oraz czas w
jakim może on byd przeprowadzony.
III. Tryb i warunki uzyskiwania stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej w specjalizacji
Sędzia regat (race oficer).
§10
1. Warunkami dopuszczenia do egzaminu na stopieo Sędziego regat PZŻ klasy paostwowej są:
1) posiadanie stopnia Sędziego regat PZŻ klasy pierwszej minimum dwa (2) lata,
2) w przeciągu ostatnich trzech (3) lat, posiadając uprawnienia sędziego kl. I, branie udziału,
w co najmniej ośmiu (8) komisjach sędziowskich regat sportowych i pełnienie, co najmniej:
a) cztery (4) razy – funkcji sędziego głównego wybranych regat sportowych z kalendarza imprez
zamieszczonego w Informatorze PZŻ na trzech różnych akwenach w tym na akwenie morskim
lub zatokowym,
b) dwa (2) razy – funkcji przewodniczącego zespołu protestowego regat okręgowych i
uczestniczenia w rozpatrywaniu, co najmniej pięciu (5) protestów,
c) dwa (2) razy – funkcji członka komisji sędziowskiej regat sportowych desek żaglowych,
3) złożenie przez zainteresowanego do Kolegium Sędziów PZŻ wniosku stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej uchwały o dopuszczenie do egzaminu wraz z załączoną ewidencją stażu wg załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu komisja egzaminacyjna określa warunki dopuszczenia
do ponownego egzaminu, jego zakres, formę oraz jego możliwy termin, jednak nie wcześniej niż pół
roku po przeprowadzonym egzaminie.
§11
Postępowanie Kolegium Sędziów PZŻ po otrzymaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu na stopieo
Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej w specjalizacji sędzia regat odpowiada postępowaniu
określonemu w §6, 7, 8 i 9 z następującymi różnicami:
1) odmiennie od postanowieo § 6 ust.3: KS PZŻ wyznacza regaty egzaminacyjne i dwóch sędziów audytorów regat PZŻ co najmniej klasy paostwowej,

2) odmiennie od postanowieo § 6 ust. 4: komisję egzaminacyjną powołuje się spośród sędziów PZŻ
posiadających aktualną licencję sędziego PZŻ w składzie:
a) przewodniczący – Sędzia regat PZŻ co najmniej klasy paostwowej,
b) sekretarz – Sędzia regat PZŻ co najmniej klasy paostwowej,
c) członkowie – minimum trzech (3) Sędziów regat PZŻ co najmniej klasy paostwowej,
3) odmiennie od postanowieo §8 ust.2 i 3 – pozytywna ocena egzaminu praktycznego wydana przez
obydwu audytorów dopuszcza kandydata do egzaminu teoretycznego; w przypadku innej oceny
wynik egzaminu uważany jest za negatywny.
IV. Tryb i warunki uzyskiwania stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji Sędzia
zespołu protestowego (jury).
§12
Sędzia chcący(a) uzyskad stopieo Sędziego zespołu protestowego PZŻ klasy pierwszej składa do
Kolegium Sędziów PZŻ podpisany wniosek zgodny z załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§13
Sędzia spełniający(a) wymagania §12 zostaje wpisany(a) do ewidencji KS PZŻ jako kandydat(ka) na
Sędziego zespołu protestowego PZŻ klasy pierwszej i otrzymuje kalendarz imprez i Kartę Stażową
zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§14
1. Warunkami dopuszczenia do egzaminu na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej w
specjalizacji Sędzia zespołu protestowego są:
1) posiadanie co najmniej stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej minimum dwa (2) lata,
2) złożenie wniosku wymienionego w §12,
3) udział w ciągu ostatnich trzech (3) lat, w co najmniej sześciu (6) zespołach protestowych
sportowych regat okręgowych w tym jeden obserwowany,
4) brak zastrzeżeo i pozytywna opinia wydana kandydatowi na sędziego w związku z
wykonywaniem zadao na powierzonych funkcjach. Opinię taką na Karcie Stażowej podpisuje
przewodniczący zespołu protestowego.
2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej
w specjalizacji sędziego zespołu protestowego składa kandydat do KS dołączając Kartę stażu
zawierającą potwierdzenia i oceny wystawione przez przewodniczących zespołów protestowych,
w których kandydat uczestniczył.
3. Po otrzymaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu – KS PZŻ:
1) sprawdza spełnienie warunków wymienionych w ust. 1,
2) wyznacza spośród sędziów PZŻ posiadających aktualną licencję sędziego sportowego PZŻ:
a) przewodniczącego – Sędzia zespołu protestowego PZŻ co najmniej klasy paostwowej,
b) członków – minimum trzech (3) Sędziów zespołu protestowego PZŻ co najmniej klasy pierwszej,
3) uzgadnia termin egzaminu,
4) powiadamia zainteresowanych w terminie, co najmniej jeden (1) miesiąc przed datą egzaminu.
§15
1. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin teoretyczny w sposób i w zakresie, który ma
umożliwid kandydatowi przekonanie całego składu Komisji, że może on poprawnie i skutecznie pełnid
funkcję Sędziego zespołu protestowego PZŻ klasy pierwszej w zakresie uprawnieo przewidzianych
w Regulaminie.
2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu komisja egzaminacyjna określa warunki dopuszczenia
do egzaminu uzupełniającego lub ponownego jego zakres, formę oraz termin w jakim może on byd
przeprowadzony.
3. Protokół z egzaminu zakooczonego wynikiem pozytywnym przewodniczący komisji egzaminacyjnej
przekazuje do KS PZŻ, które:
1) wnioskuje do Prezydium PZŻ o nadanie stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej
w specjalizacji Sędzia zespołu protestowego,
2) po nadaniu stopnia przez Prezydium PZŻ odnotowuje ten fakt w ewidencji sędziów,

3) udostępnia sędziemu wniosek o nadanie Licencji Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej
w specjalizacji Sędzia zespołu protestowego.
V. Tryb i warunki uzyskiwania stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej w specjalizacji
Sędzia zespołu protestowego (jury).
§16
Warunkami dopuszczenia do egzaminu na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej
w specjalizacji zespołu protestowego są:
1) posiadanie stopnia Sędziego zespołu protestowego PZŻ klasy pierwszej minimum dwa (2) lata,
2) udział, w co najmniej ośmiu (8) zespołach protestowych w przeciągu ostatnich trzech (3) lat
wybranych regat z kalendarza imprez zamieszczonego w Informatorze PZŻ i pełnienie co najmniej,
a) trzy (3) razy funkcji przewodniczącego zespołu protestowego,
b) jeden (1) raz sekretarza zespołu protestowego,
c) udokumentowany udział w co najmniej 15 protestach,
d) pięd (5) razy członka zespołu protestowego w regatach, w których stosowany był Dodatek P.
3) złożenie do KS PZŻ wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały o dopuszczenie do
egzaminu z załączoną ewidencją stażu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§17
1. Egzamin na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej w specjalizacji Sędzia zespołu
protestowego składa się z egzaminu praktycznego i teoretycznego.
2. Egzamin praktyczny odbywa się na regatach obserwowanych przez audytora wyznaczonego przez
KS PZŻ.
3. Sprawozdanie audytora musi kooczyd się jednoznacznym wnioskiem:
a) o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego lub
b) negatywną oceną egzaminu praktycznego.
4. Postępowanie Kolegium Sędziów PZŻ po otrzymaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu na
stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej w specjalizacji sędziego zespołu protestowego
odpowiada postępowaniu określonemu w §14 z następującymi zmianami:
1) odmiennie od postanowieo §14 ust. 3: KS PZŻ wyznacza regaty egzaminacyjne i audytora
sędziego zespołu protestowego PZŻ co najmniej klasy paostwowej,
2) odmiennie od postanowieo §14 ust 3 pkt. 2: komisję egzaminacyjną powołuje się spośród
sędziów zespołu protestowego PZŻ posiadających aktualną licencję sędziego sportowego PZŻ
w składzie:
a) przewodniczący – Sędzia zespołu protestowego PZŻ co najmniej klasy paostwowej,
b) członkowie – minimum czterech (4) Sędziów zespołu protestowego PZŻ co najmniej klasy
paostwowej.
5. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu komisja egzaminacyjna określa warunki dopuszczenia
do ponownego egzaminu, jego zakres, formę oraz jego możliwy termin jednak nie wcześniej niż pół
roku po przeprowadzonym egzaminie.
6. Protokół z egzaminu zakooczonego wynikiem pozytywnym przewodniczący komisji egzaminacyjnej
przekazuje do KS PZŻ, które:
1) wnioskuje do Prezydium PZŻ o nadanie stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej
w specjalizacji Sędziego zespołu protestowego,
2) po nadaniu stopnia przez Prezydium PZŻ odnotowuje ten fakt w ewidencji sędziów,
3) udostępnia sędziemu wniosek o nadanie Licencji Sędziego zespołu protestowego PZŻ klasy
paostwowej.
VI. Tryb i warunki uzyskiwania stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji Sędzia
regat meczowych i zespołowych.
§18
Sędzia chcący(a) uzyskad stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej regat meczowych
i zespołowych składa do Kolegium Sędziów PZŻ podpisany wniosek stanowiący załącznik nr 1

do niniejszej uchwały.
§19
Osoba spełniająca wymagania § 18 zostaje wpisana do ewidencji KS jako kandydat na Sędziego
sportowego PZŻ klasy pierwszej regat meczowych i zespołowych i otrzymuje kalendarz imprez i Kartę
Stażów stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§20
1. Warunkami dopuszczenia do egzaminu na stopieo Sędziego regat meczowych i zespołowych PZŻ
klasy pierwszej są:
1) posiadanie stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy drugiej przez co najmniej dwa (2) lata,
2) złożenie wniosku wymienionego w §18 niniejszej uchwały,
3) udział w ciągu ostatnich dwóch (2) lat, w co najmniej sześciu (6) regatach meczowych lub
zespołowych pełniąc funkcję arbitra,
4) brak zastrzeżeo i pozytywna opinia wydana kandydatowi na sędziego w związku z
wykonywaniem zadao na powierzonych funkcjach. Opinię taką na Karcie Stażowej podpisuje arbiter
główny.
2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej regat
meczowych i zespołowych składa kandydat do KS PZŻ, dołączając Kartę Stażów zawierającą
potwierdzenia i oceny wystawione przez arbitrów głównych regat, w których kandydat uczestniczył
w tym jednych obserwowanych.
3. Po otrzymaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu – KS PZŻ:
1) sprawdza spełnienie warunków wymienionych w ust. 1,
2) wyznacza sędziego audytora,
3) wyznacza komisję z sędziów sportowych PZŻ posiadających aktualną licencję sędziego
sportowego PZŻ w składzie:
a) przewodniczącego – Sędzia regat meczowych i zespołowych PZŻ co najmniej klasy paostwowej,
b) członków – minimum trzech (3) Sędziów regat meczowych i zespołowych PZŻ co najmniej klasy
pierwszej,
4) uzgadnia termin egzaminu,
5) powiadamia zainteresowanych w terminie, co najmniej jeden (1) miesiąc przed datą egzaminu.
§21
1. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin teoretyczny i przy pomocy imprezy obserwowanej praktyczny w sposób i w zakresie, który ma umożliwid kandydatowi przekonanie składu Komisji, że
może on poprawnie i skutecznie pełnid funkcję Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej w
specjalizacji sędziego regat meczowych i zespołowych w zakresie uprawnieo przewidzianych w
Regulaminie.
2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu komisja egzaminacyjna określa warunki dopuszczenia
do egzaminu uzupełniającego lub ponownego, jego zakres, formę oraz termin, w jakim może on byd
przeprowadzony.
3. Protokół z egzaminu zakooczonego wynikiem pozytywnym przewodniczący komisji egzaminacyjnej
przekazuje do KS, które:
1) wnioskuje do Prezydium PZŻ o nadanie stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej
w specjalizacji Sędziego regat meczowych i zespołowych,
2) po nadaniu stopnia przez Prezydium PZŻ odnotowuje ten fakt w ewidencji sędziów,
3) udostępnia sędziemu wniosek o nadanie Licencji Sędziego sportowego PZŻ klasy pierwszej
w specjalizacji sędziego regat meczowych i zespołowych.
VII. Tryb i warunki uzyskiwania stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej w specjalizacji
Sędziego regat meczowych i zespołowych.
§22
Warunkami dopuszczenia do egzaminu na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej
w specjalizacji Sędziego regat meczowych i zespołowych są:

1) posiadanie stopnia Sędziego regat meczowych i zespołowych PZŻ klasy pierwszej minimum dwa
(2) lata,
2) udział w ciągu ostatnich trzech (3) lat, w co najmniej ośmiu (8) regatach meczowych lub
zespołowych pełniąc funkcję arbitra,
3) złożenie do KS PZŻ wniosku którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
o dopuszczenie do egzaminu z załączoną ewidencją stażu zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§23
1. Egzamin na stopieo Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej w specjalizacji Sędziego regat
meczowych i zespołowych składa się z egzaminu teoretycznego i praktycznego.
2. Po otrzymaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu, KS PZŻ:
1) powołuje komisję egzaminacyjną z sędziów posiadających aktualną licencję sędziego sportowego
PZŻ w składzie:
a) przewodniczący – Sędzia regat meczowych i zespołowych PZŻ co najmniej klasy paostwowej,
b) członkowie – minimum czterech (4) Sędziów regat meczowych i zespołowych PZŻ co najmniej
klasy paostwowej,
2) przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej zatwierdzony wniosek o dopuszczenie do
egzaminu wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
3) wyznacza sędziego audytora,
4) uzgadnia termin egzaminu,
5) powiadamia zainteresowanych w terminie, co najmniej jeden (1) miesiąc przed datą egzaminu.
3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu komisja egzaminacyjna określa warunki dopuszczenia
do ponownego egzaminu jego zakres, formę oraz jego możliwy termin jednak nie wcześniej niż pół
roku po przeprowadzonym egzaminie.
4. Protokół z egzaminu zakooczonego wynikiem pozytywnym przewodniczący komisji egzaminacyjnej
przekazuje do KS PZŻ, które:
1) wnioskuje do Prezydium PZŻ o nadanie stopnia Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej
w specjalizacji Sędziego regat meczowych i zespołowych,
2) po nadaniu stopnia przez Prezydium PZŻ odnotowuje ten fakt w ewidencji sędziów,
3)udostępnia sędziemu wniosek o nadanie Licencji Sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej
w specjalizacji Sędziego regat meczowych i zespołowych.
VIII. Tryb i warunki uzyskania poparcia Kolegium Sędziów PZŻ do uzyskania uprawnieo sędziego ISAF
§24
Warunkami uzyskania poparcia KS PZŻ do uzyskania uprawnieo sędziego ISAF są:
1) posiadanie stopnia sędziego sportowego PZŻ klasy paostwowej w danej specjalizacji,
2) spełnienie przez kandydata niezbędnych wymagao formalnych stawianych przez ISAF
koniecznych do złożenia stosownego wniosku.
IX. Postanowienia ogólne i koocowe.
§25
Traci moc uchwała nr 1/2002 z dnia 11 stycznia 2002r. Kolegium Sędziów PZŻ.
§26
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Exner
Sekretarz Kolegium Sędziów PZŻ

Ryszard Skarbioski
Przewodniczący Kolegium Sędziów PZŻ

załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2008
z dnia 14 listopada 2008r.
Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Żeglarskiego

………………………………………………… dnia ……………………………………………
(miejscowośd)

………………………………… Okręgowe*
(nazwa)

Kolegium Sędziów/Kolegium Sędziów PZŻ*
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(adres)

WNIOSEK
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………….. ,
(nazwisko i imię)

po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu Kolegium Sędziów PZŻ oraz uchwały nr 2/2008
z dnia 14 listopada 2008r. Kolegium Sędziów Polskiego Związku Żeglarskiego oświadczam, że chcę
zostad sędzią sportowym Polskiego Związku Żeglarskiego klasy: Drugiej/Pierwszej/Paostwowej*
w specjalizacji1): sędzia regat/sędzia zespołu protestowego/sędzia regat meczowych i zespołowych*.
Proszę o umożliwienie mi odbycia wymaganej praktyki.
Potwierdzam i oświadczam świadomy odpowiedzialności karnej, że posiadam pełną zdolnośd do
czynności prawnych, korzystam w pełni z praw publicznych i zobowiązuję się do przestrzegania
postanowieo Statutu PZŻ, regulaminów PZŻ oraz przepisów i regulaminów ISAF w tym także do
poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Moje dane osobowe:
Imiona ………………………………………………………………., Nazwisko …………………………………………………….,
Adres: ul. ……………………………………………………………………………. nr domu …………. nr mieszkania ……..
kod pocztowy …………….., miejscowośd ……………………………………………………………………….. ,
województwo …………………………………………………, telefon(y) ……………………………………………………………… ,
e-mail ………………………………………………………………… ,
stopieo żeglarski lub klasa sportowa(rok uzyskania) ………………………………………………………………………… ,
wykształcenie …………………………………………………….. .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku przez Okręgowy
Związek Żeglarski lub Polski Związek Żeglarski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Data …………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
(podpis)

*) niepotrzebne skreślid
1
) sędzia klasy drugiej nie posiada specjalizacji

załącznik nr 2 do uchwały nr 2/2008
z dnia 14 listopada 2008r.
Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Żeglarskiego

KARTA STAŻU
na klasę: Drugą/Pierwszą/Paostwową*
w specjalizacji1): Sędzia regat/Sędzia zespołu protestowego/Sędzia regat meczowych i zespołowych*
Imiona : ……………………………………………………………………………
Nazwisko : …………………………………………………………………….….
Adres : ……………………………………………………………………………..
telefon : ……………………………………………………………………………
e-mail : ……………………………………………………………………………..
nr i data wydania licencji sędziowskiej : ………………………………………………………………….
Regaty sportowe z kalendarza zawartego w Informatorze PZŻ
lp.

nazwa regat

data

funkcja

ocena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

………………………………………………… Okręgowe Kolegium Sędziów/
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Żeglarskiego*
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
(adres)

Uprzejmie proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu na stopieo sędziego sportowego PZŻ
klasy : Drugiej/Pierwszej/Paostwowej*
1
w specjalizacji : Sędzia regat/Sędzia zespołu protestowego/Sędzia regat meczowych i zespołowych*
…………………………………………………. dnia ……………………………. r.

………………………………………………
(podpis)

*) niepotrzebne skreślid
1
) sędzia klasy drugiej nie posiada specjalizacji
2
) podpisuje odpowiednio: Sędzia Główny/Przewodniczący Zespołu Protestowego (Jury)/Arbiter Główny

podpis2)

załącznik nr 3 do uchwały nr 3/2008
z dnia 14 listopada 2008r.
Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Żeglarskiego

Audytor :
………………………………………….
(nazwisko i imię)

Sędzia klasy : ………………………………………………….
specjalizacja : …………………………………………………
nr licencji : ….........
SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO AUDYTORA
REGAT EGZAMINACYJNYCH

Oceniany :
Nazwisko i imię : …………………………………………………………………………………………
Sędzia klasy : ………………………………………….
Specjalizacja : ………………………………………………………………………………………..
nr licencji : …………….
regaty : …………………………………………………………………………………………………………
(podad nazwę regat i w jakich klasach)

data regat : …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stwierdzam zaliczenie/niezaliczenie* egzaminu praktycznego.
1) Wnioskuję o zakwalifikowanie kandydata na sędziego klasy .............................
w specjalizacji …………………….…………………………………………………………………………………………..……………
do egzaminu teoretycznego na klasę ………………………................ w specjalizacji ……………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* niepotrzebne skreślid
1)
zaznaczyd tylko w przypadku zaliczenia egzaminu

……………………………………………………….
(podpis sędziego audytora)

