Katowice 06.11.2019r.

Komunikat
Kolegium Sędziowskie
przy OKS w Katowicach
Sędziowie wędkarscy
Okręgu PZW w Katowicach
I. Okręgowe Kolegium Sędziowskie informuje, że od dnia 02 luty 2020r. odbędą się szkolenia
sędziów dyscyplin wędkarskich zgodnie z grafikiem jn.
1. Tematyka szkolenia:
‐ Zawody rangi krajowej organizowane przez OKS przy ZO w Katowicach w 2019 i 2020 roku.
‐ Zmiany w przepisach ,,Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego’’ w 2020 roku.
‐ Błędy w sporządzaniu protokołów,
‐ Błędy popełniane przez sędziów na zawodach,
2. W dniu 02 luty 2020r. ‐ godz. 10.00
‐ Rejon I ‐ 33 sędziów ‐ 30
‐ Rejon VIII ‐ 29 sędziów ‐ 27
‐ Rejon III ‐ 19 sędziów ‐ 16 Razem: 73 sędziów
3. W dniu 09 luty 2020r. ‐ godz. 10.00
‐ Rejon VI – 49 sędziów ‐ 45
‐ Rejon VII – 28 sędziów ‐ 29
Razem: 74 sędziów
4. W dniu 16 luty 2020r. ‐ godz. 10.00
‐ Rejon IV ‐ 15 sędziów ‐ 14
‐ Rejon V – 37 sędziów ‐ 34
‐ Rejon II ‐ 24 sędziów ‐ 23
Razem: 71 sędziów
5. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Okręgu PZW w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 35.
Warunkiem przedłużenia licencji sędziowskiej na rok 2020 jest udział w szkoleniu
zgodnie z podanym wyżej harmonogramem.
6. Na szkolenie należy przywieźć ze sobą licencje sędziowskie ‐ będą przedłużane licencje zaraz
po szkoleniu oraz książeczki sędziowań (białe) w celu weryfikacji ilości sędziowań z protokołami
a wpisami do książeczki. W rejonach nie będą przedłużane licencje (jak w latach ubiegłych).
Kandydaci na sędziego oraz sędziowie wszystkich klas sędziowskich, zobowiązani są posiadać
Legitymację członkowską, którą należy okazać przy wpisaniu na listę obecności.
7. Egzaminy kandydatów na sędziów (zobowiązani mieć zdjęcie) oraz podwyższenia licencji
sędziowskiej przeprowadzone będą w dniach szkolenia tj. 02, 09 i 16 lutego 2020r. przed
komisją egzaminacyjną powołaną przez Kolegium Sędziowskie. Kandydaci na sędziów
dopuszczeni będą do egzaminu po wcześniejszym złożeniu wniosku przez macierzysty Zarząd
Koła do dnia 15 stycznia 2020r. do Kolegium Sędziowskiego przy ZO PZW Katowicach.
Sędziowie podwyższający klasę z podstawowej na okręgową winni zgłosić swą kandydaturę do
kolegium sędziowskiego (do sekretarza, przewodniczącego lub koordynatora rejonu) w celu
zweryfikowania do dnia 15 stycznia 2020r. Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej
Kolegium Sędziów oraz patrz niżej. (Dane kontaktowe do członków kolegium są dostępne na
stronie internetowej kolegium.)
Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego:
Ryszard Seroka

Wiceprezes ds. sportu:
Bogusław Kossowski

Pieczęć Koła PZW

Kolegium Sędziowskie
przy OKS w Katowicach
Zgłoszenie kandydata na sędziego wędkarskiego
Na wniosek Zarządu Koła PZW zgłasza się kandydata na sędziego
wędkarskiego klasy podstawowej
1. Imię i Nazwisko .…………………………………………………………………………….……………….
2. Data i miejsce urodzenia………………..………...…………………………………….…………………
3. Adres zamieszkania ……………………..…………..….………………………………………….………
4. Numer telefonu kandydata ……………………………………………
6. Koło PZW nr/nazwa/adres ……….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………… dnia ……………….

…………………………………………….
(podpis kandydata)

……………………………………
Podpis Prezesa Koła PZW

