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REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW ŻEGLARSTWA LODOWEGO 
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO  

  
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

  
§ 1 

Sędzią sportowym w żeglarstwie lodowym, zwanym Sędzią Polskiego Związku Żeglarskiego 
Żeglarstwa Lodowego w skrócie „sędzia PZŻ ŻL” jest osoba o sprawdzonych kwalifikacjach 
do pełnienia wymaganej funkcji sędziego sportowego podczas sędziowania regat, 
potwierdzonych posiadaniem stopnia sędziego sportowego PZŻ ŻL. 
 

§2 
Sędzia PZŻ ŻL sprawuje swoje funkcje dobrowolnie, kierując się wiedzą fachową 
obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką żeglarską i sędziowską przy zachowaniu zasad 
etyki i dobrych obyczajów przyjętych w żeglarstwie lodowym. 
 

§3 
Nadawane przez IDNIYRA międzynarodowe uprawnienia sędziowskie są w pełni 
honorowane w polskim żeglarstwie lodowym w zakresie posiadanych stopni. 
 

§4 
1.  Komisja Sędziowska regat musi składać się, co najmniej z: 

a/ Sędziego Głównego /Kierownik regat w rozumieniu Ustawy/, 
b/ Zastępcy Sędziego Głównego z uprawnieniami upoważniającymi do kontynuowania 

regat, 
c/ Sekretarza. 

2. Zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym /Dz. U. 
nr 155 poz.1298/ do prowadzenia działalności sędziowskiej wymagane jest posiadanie 
„licencji sędziego sportowego” przyznawanej przez PZŻ. 

 
 

Rozdział 2 
Uprawnienia sędziowskie i ich nadawanie 

 
§5 

Sędzią PZŻ ŻL może być osoba która: 
1/ posiada sprawdzone kwalifikacje sędziowskie i żeglarskie oraz zdany egzamin na 

poszczególny stopień, 
2/ ukończyła 18 lat życia, 
3/ posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
4/ korzysta w pełni z praw publicznych, 
5/ zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów PZŻ oraz przepisów 

i regulaminów IDNIYRA w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
6/ posiada niezbędne do pracy sędziego warunki zdrowotne, 
7/ złożyła przyrzeczenie sędziowskie według formuły określonej w załączniku nr 1 do 

Regulamin Kolegium Sędziów Żeglarstwa PZŻ. 
 

§6 
1.  Ustala się następujące stopnie sędziowskie: 

a/ sędzia PZŻ ŻL klasy drugiej (II), 
b/ sędzia PZŻ ŻL klasy pierwszej (I), 
c/ sędzia PZŻ ŻL klasy państwowej (P). 
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2.  Po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w § 5 niniejszego regulaminu, 
Kolegium Sędziów ŻL PZŻ wnioskuje do Prezydium PZŻ o nadanie odpowiedniego 
stopnia sędziego żeglarstwa lodowego PZŻ. 

3. Stopnie sędziowskie nadaje Prezydium PZŻ. 
4. Stopień sędziego ŻL PZŻ nadawany jest bezterminowo z uwzględnieniem postanowień 

§ 7 ust. 3 i 4 oraz § 15 Regulaminu. 
5. Potwierdzeniem posiadania stopnia sędziego ŻL PZŻ odpowiedniej klasy jest: 

a/ zapis w Ewidencji Sędziów ŻL PZŻ, 
b/ potwierdzony wpis w książeczce sędziego PZŻ, 
c/ wydana przez PZŻ licencja sędziego sportowego z odpowiednim wpisem 

posiadanych uprawnień sędziowskich. 
 

§7 
1.  Licencje sędziego sportowego PZŻ ŻL wydawane są według wymagań przepisów 

państwowych. 
2. Licencje sędziego sportowego PZŻ ŻL przyznaje Prezydium PZZ zgodnie z 

obowiązującym Regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego 
PZŻ. 

 
 

Rozdział 3 
Prawa i obowiązki sędziego sportowego ŻL PZŻ 

 
§8 

1.  Sędzia ŻL PZŻ może podczas regat pełnić następujące funkcje: 
1/ Sędzia klasy Drugiej (II): 

a/ Sędziego Głównego do poziomu regat okręgowych, 
b/ Członka Komisji Regatowej do poziomu regat ogólnopolskich, 
c/ Przewodniczącego Zespołu Protestowego do poziomu regat okręgowych, 
d/ Członka Zespołu Protestowego do poziomu regat ogólnopolskich, 

2/ Sędzia klasy Pierwszej (I): 
a/ Sędziego Głównego do poziomu regat ogólnopolskich i Mistrzostw Polski, 
b/ Członka Komisji Regatowej we wszystkich poziomach regat, 
c/ Przewodniczącego Zespołu Protestowego do poziomu regat ogólnopolskich i 

Mistrzostw Polski, 
d/ Członka Zespołu Protestowego we wszystkich poziomach regat, 

3/ Sędzia klasy Państwowej (P): 
a/ Sędziego Głównego we wszystkich poziomach regat 
b/ Przewodniczącego Zespołu Protestowego we wszystkich poziomach regat. 

2.  Sędzia ŻL PZŻ ma prawo do: 
a/ zapewnienia mu przez organizatora regat warunków umożliwiających bezpieczne 

skuteczne, zgodne z obowiązującymi przepisami wypełnianie jego funkcji 
sędziowskich podczas regat, 

b/ nieodpłatnego korzystania z dostarczonego przez organizatora regat wyposażenia 
do sędziowania, 

c/ otrzymania uzgodnionego z organizatorem regat wynagrodzenia z tytułu 
prowadzenia zawodów sportowych, 

d/ czynnego i biernego prawa wyborczego do Kolegium Sędziów Żeglarstwa 
Lodowego PZŻ, 

e/ szkolenia i egzaminowania do poziomu posiadanego stopnia sędziowskiego. 
 

§9 
Sędzia ŻL PZŻ ma obowiązek postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, stale 
aktualizować i uzupełniać swoją wiedzę sędziowską oraz realizować uchwały i 
postanowienia Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ. 
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Rozdział 4 
Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ 

 
§10 

1. Sprawy związane z sędziowaniem regat oraz organizowaniem i koordynowaniem pracy 
sędziów ŻL PZŻ prowadzone są przez Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ. 

2. Kadencja Kolegium wymienionego w ust. 1 pokrywa się z kadencją władz PZŻ a jego 
członkowie pełnią swoje funkcje honorowo. 

 
§11 

1. Protokołowane zebrania Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ odbywają się w 
miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2. Postanowienia i uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków Kolegium, a w przypadku równego podziału głosów decyduje 
głos przewodniczącego. 

3. Zasady, tryb i procedury przeprowadzania egzaminów na stopnie sędziowskie ŻL PZŻ, 
wnioskowanie o nadanie stopni sędziowskich lub licencji, prowadzenie rejestrów 
ewidencji sędziów oraz stosowne w tym zakresie wzory formularzy określają uchwały 
Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ. 

 
§12 

1. Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ składa się z 5 sędziów ŻL PZŻ w tym z 
co najmniej trzech sędziów klasy państwowej, pozostali sędziowie klasy pierwszej, 
posiadających ważną licencję sędziego sportowego ŻL PZŻ wybranych zwykłą 
większością głosów przez Walne Zgromadzenie Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ. 

2. Przewodniczący Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ jest wybierany spośród 
sędziów klasy państwowej w odrębnym głosowaniu na zasadach i trybie określonym w 
ust. 1 § 12. 

3. Wybrany skład osobowy Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ konstytuuje się 
na swoim pierwszym zebraniu.  

4. W przypadku powstania vacatu Kolegium może w to miejsce dokooptować nowego 
członka uwzględniając wymagania § 12 ust. 1. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Kolegium. 

 
§13 

Do zadań Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ należy w szczególności: 
1/ przygotowywanie do rozpowszechniania aktualnych przepisów i zaleceń IDNIYRA oraz 

sędziowskich materiałów szkoleniowych, 
2/ interpretowanie przepisów regatowych IDNIYRA, 
3/ opracowywanie i wydawanie uchwał, instrukcji i regulaminów określających sposoby 

sędziowania i prowadzenia regat w kraju, 
4/ rozpatrywanie odwołań od orzeczeń zespołów protestowych i wydawanie w tym zakresie 

ostatecznych decyzji, 
5/ wyznaczanie i zatwierdzanie w porozumieniu z organizatorem Sędziego Głównego i 

Przewodniczącego Zespołu Protestowego na imprezy mistrzowskie, ogólnopolskie i 
międzynarodowe, 

6/ ustalanie warunków uzyskiwania stopni sędziowskich oraz określanie wymagań 
egzaminacyjnych, 

7/ organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopnie sędziego, wnioskowanie do 
Prezydium PZŻ o nadawanie tych uprawnień. 

 
§14 

1.  Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego PZŻ jest organem samorządu sędziowskiego 
działającym na podstawie przepisów Rozdziału 5 Statutu PZŻ oraz niniejszego 
Regulaminu uchwalonego przez Zarząd PZŻ. 
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2. Przedstawiciel Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego 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 Żeglarstwa 
Lodowego PZŻ. 

 
§15 

Stopień sędziego ŻL PZŻ może zostać odebrany, zawieszony lub obniżony na podstawie: 
1/ prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego, 
2/ prawomocnego orzeczenia Sądu Związkowego PZŻ. 
 


