REGULAMIN PORZĄDKOWY
Sędziów Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach, osób pełniących funkcję sekretarza i mierzącego czas
zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach w dniu 05.09.2019r.
uchwałą nr 54/19
Preambuła: niniejszy Regulamin Porządkowy Sędziów Śl.ZPR stanowi uściślenie zapisów
Regulaminu wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej (uchwała
Zarządu
ZPRP
nr 44)
w odniesieniu
wyłącznie
do
Sędziów
Śl.ZPR.
Przez Sędziów Śl.ZPR rozumie się osoby dopuszczone do prowadzenia zawodów piłki ręcznej
organizowanych przez Śl.ZPR decyzją Zarządu Śl.ZPR na dany sezon rozgrywkowy i posiadające
ważne licencje, w tym również Delegatów ZPRP.

1. Sędzią Śl.ZPR może być osoba, która ukończyła kurs sędziowski, wniosła stosowne opłaty,
nie przekroczyła określonego wieku, zaliczyła z wynikiem pozytywnym szkolenie zorganizowane przez
Komisję Sędziowskiej Śl.ZPR /zwaną w dalszej części regulaminu KS/ lub Seminarium ZPRP, została
umieszczona na liście sędziów uprawnionych na dany sezon zatwierdzonej przez Zarząd Śląskiego
Związku Piłki Ręcznej w Katowicach /zwanego w dalszej części regulaminu Śl.ZPR /, została wyznaczona
do prowadzenia konkretnych zawodów.
2. Do sędziowania na boisku zawodów mogą być wyznaczeni sędziowie piłki ręcznej, którzy ukończyli 16
lat i nie przekroczyli 65 roku życia.
3. Do pełnienia funkcji sekretarza lub mierzącego czas, oprócz Sędziów i Delegatów ZPRP, będą
wyznaczone osoby, które zostały przeszkolone, ukończyły 16 lat oraz nie przekroczyły 72 roku życia.
4. Sędzia jest zobowiązany do prowadzenia zawodów przewidzianych w terminarzu rozgrywek
i wyznaczonych dodatkowo.
5. KS zastrzega sobie prawo do zmiany obsady sędziowskiej bez podania przyczyny.
6. W razie rezygnacji z sędziowania wyznaczonych zawodów należy obowiązkowo o tym powiadomić KS
(referenta obsady) najpóźniej 2 dni przed zawodami.
7. W razie rezygnacji z sędziowania zawodów z przyczyn losowych w przededniu lub w dniu meczu należy
„zapewnić” zastępstwo we własnym zakresie i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie KS (referenta
obsady).
8. W przypadkach losowych – nagłych, uniemożliwiających dojechanie na zawody należy o tym
powiadomić KS (referenta obsady) przed planową godziną rozpoczęcia zawodów, niezależnie od tego
ile czasu pozostało do rozpoczęcia zawodów oraz podjąć próbę zorganizowania zastępstwa.
9. Nieobecność na zawodach nie zgłoszona przed ich rozpoczęciem – patrz pkt. 6, 7 i 8 (niezależnie od
przyczyny), z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie 10, traktowana będzie jako nieobecność
nieusprawiedliwiona i podlega karze w postaci wpłaty składki na „Fundusz koleżeński” wg poniższej
skali:
a. Pierwsza nieobecność – 30 PLN,
b. Druga nieobecność – 60 PLN,
c. Trzecia i kolejna nieobecność – 90 PLN.
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10. Niepowiadomienie KS (referenta obsady) o zmianie obsady na zawodach w formie pisemnej (mail, SMS,
WhatsApp) przed ich rozpoczęciem połączone z jednoczesnym zapewnieniem zastępstwa na tych
zawodach – patrz pkt. 6, 7 i 8 (niezależnie od przyczyny) będzie karane w następujący sposób:
a. Brak pierwszego powiadomienia – upomnienie,
b. Brak drugiego i kolejnych powiadomień – wpłata składki na „Fundusz koleżeński” w kwocie 15
PLN.
11. Opłaty (wpłata składki), o których mowa w punkcie 9 i 10 powinny zostać uregulowane na wezwanie
przewodniczącego lub sekretarza KS w terminie 14 od daty wezwania. Nieuregulowanie terminowe
składki może skutkować czasowym zawieszeniem wykonywania obowiązków sędziego na terenie
Śl.ZPR.
12. Procedura opisana w punktach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 odnosi się również do osób wyznaczonych do pełnienia
funkcji sekretarza lub mierzącego czas dla zawodów piłki ręcznej organizowanych przez Śl.ZPR oraz
przez ZPRP.
13. Sędziowie, oraz osoby wytypowane do pełnienia funkcji sekretarza lub mierzącego czas są zobowiązane
do udziału w organizowanej przed rozpoczęciem sezonu konferencji szkoleniowej sędziów Śl.ZPR,
zaliczenia z wynikiem pozytywnym testów teoretycznych i sprawnościowych1) oraz do opłacenia składki
na rzecz funduszu koleżeńskiego w ustalonej przez Zarząd przed sezonem wysokości.
14. Sędzia zobowiązany jest do czynnego udziału w szkoleniach organizowanych przez KS.
15. Sędziowie ligowi, szczebla centralnego oraz delegaci ZPRP będą powoływani do przeprowadzenia
obserwacji meczów sędziowanych przez kandydatów na sędziów w ilości i na warunkach ustalonych
przez KS.
16. Sędzia (na jego własny wniosek) może zostać urlopowany na okres od 1 do 12 miesięcy.
17. Niestosowanie się do powyższego regulaminu lub stwierdzenie innego rodzaju zachowań niegodnych
sędziego Śl.ZPR podlega następującym karom porządkowym:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. czasowe odsunięcie od wykonywania funkcji sędziego na okres do 3 miesięcy,
d. zawieszenie licencji sędziego,
e. zakaz wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ŚlZPR.
18. Od kary porządkowej obwinionemu sędziemu przysługuje prawo odwołania do Zarządu ŚlZPR w ciągu
14 dni od daty otrzymania tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
19. Sędziowie mogą być odznaczani i wyróżniani, oraz nagradzani za szczególne zasługi dla środowiska
sędziowskiego.
20. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich sędziów Śl.ZPR.
21. Interpretacja niniejszego regulaminu należy w pierwszej kolejności do KS, a w następnej do Zarządu
Śl.ZPR.
1)

– nie dotyczy sędziów, którzy nie prowadzą zawodów na boisku oraz osób wytypowanych do pełnienia funkcji sekretarza
lub mierzącego czas,
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