
REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW SHORT-TRACKU 

 

1. Kolegium jest komisją powołaną przez Zarząd PZŁS do zajmowania się sprawami sędziowskimi w short-

tracku. 

2. Kolegium działa na podstawie Statutu PZŁS, uchwał Zarządu PZŁS, niniejszego regulaminu oraz własnych 

regulaminów. 

3. Do zadań Kolegium należą: 

a. Wyznaczanie obsad sędziowskich na zawody z kalendarza PZŁS i imprez okręgowych. 

b. Nabór i szkolenie sędziów. 

c. Nadawanie klas sędziowskich w oparciu o przyjęte, obiektywne kryteria. 

d. Dbałość o wizerunek sędziego. 

e. Nadzór nad tłumaczeniem przepisów ISU na język polski. 

f. Sporządzanie raportu z działalności Kolegium nie rzadziej niż raz do roku. 

g. Inne sprawy związane z działalnością sędziowską. 

4. W skład Kolegium wchodzą Sędziowie Narodowi oraz umieszczeni na międzynarodowych listach ISU 

dyscypliny short-track (ze stopniem Sędzia Międzynarodowy, Sędzia Międzynarodowy z markerem W, 

Sędzia ISU) oraz posiadający ważną (opłaconą w danym sezonie) licencję PZŁS.  

5. Członkowie Kolegium wybierają spośród siebie Przewodniczącego, którego kadencja trwa 4 lata, 

równolegle do kadencji Zarządu PZŁS. Niezależnie od daty rozpoczęcia, kadencja Przewodniczącego 

kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu PZŁS. 

6. Pracą kolegium sędziów kieruje jego Przewodniczący. Wybierany jest w większościowym głosowaniu 

jawnym w trakcie zebrania wyborczego. Prawo głosu mają członkowie kolegium sędziów będący na 

zebraniu. Podczas głosowania dopuszcza się obecność zdalną za pomocą ustalonego i ogłoszonego 

wcześniej łącza internetowego. Data zebrania wyborczego musi był ogłoszona przynajmniej z 7 dniowym 

wyprzedzeniem. 

7. Przewodniczący prowadzi rejestr uchwał kolegium, rejestr aktywnych sędziów. Jest w stałym kontakcie z 

członkami kolegium i informuje ich o wszelkich niezbędnych zmianach, nowelizacjach mających wpływ na 

pracę sędziego. 

8. Szkolenie sędziów jest organizowane w porozumieniu z PZŁS. Obowiązek przygotowania i 

przeprowadzenia szkolenia ciąży na Przewodniczącym Kolegium. 

9. W przypadku działań Kolegium niezgodnych ze Statutem PZŁS, uchwałami Zarządu PZŁS czy zasadami 

społecznej działalności w sporcie, Zarząd PZŁS ma prawo, po nieskutecznym pisemnym napomnieniu, 

rozwiązać Kolegium i ustalić tymczasowego Przewodniczącego. 

 

Prawa i obowiązki sędziego 

Każdy sędzia zobowiązany jest do: 

1. Znajomości przepisów, regulaminów zawodów w short-tracku, 

2. Przestrzegania w czasie zawodów regulaminów i przepisów mających zastosowanie w czasie zawodów, 

3. Rzetelnego i obiektywnego wykonywania swoich czynności, 

4. Stosowania się do uchwał i decyzji Zarządu PZŁS, 

5. Uczestnictwa w kursach i naradach sędziowskich, 

6. Zachowania nienagannej postawy moralnej. 

 

Kary  

W stosunku do sędziego postępującego niewłaściwie w czasie wykonywania funkcji sędziowskich lub 

podejmującego decyzje sprzeczne z przepisami można zastosować następujące kary: 

1. Upomnienie, 



2. Nagana, 

3. Zawieszenie w działalności na czas do 2 lat, 

4. Wnioskowanie do PZŁS o pozbawienie licencji sędziowskiej. 

Powyższe kary są nakładane na sędziego przez Przewodniczącego w porozumieniu z kolegium sędziów. 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

 

Regulamin klas sędziowskich 

1. Wyróżnia się następujące klasy sędziowskie: 

 

    Sędzia ISU (ISU)      

IS
U

 

  Sędzia międzynarodowy + Marker W (W)    

  Sędzia międzynarodowy( IN)    

  Sędzia narodowy (N)   

P
ZŁ

S 

Sędzia (S) 

 

2. Od klasy narodowej wzwyż obowiązuje podział na specjalizacje: 

• Sędzia 

• Starter 

• Steward zawodów 
 

3. Wymogi kandydatów na odpowiednie klasy sędziowskiej nadawane przez kolegium: 
 

Klasa Sędziego S N Zgłoszenie do IN 

Liczba sezonów aktywnego 

sędziowania 

do 2 od 2* do 4 Powyżej 4* 

Kurs sędziowski obowiązkowy obowiązkowy obowiązkowy 

Zdanie egzaminu obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe 

Udział w Zawodach 

Krajowych 

Min 2 razy wg. 

powołania 

obowiązkowy wg. 

powołania 

obowiązkowy wg. 

powołania 

Znajomość przepisów ISU nieobowiązkowa obowiązkowa obowiązkowa 

Udział w Zawodach 

Mistrzowskich 

nieobowiązkowa Min 4 razy wg. 

powołania 

obowiązkowy wg. 

powołania 

Zaangażowanie w 

środowisku sędziowskim 

nieobowiązkowa nieobowiązkowa obowiązkowa 

*Awans możliwy jest przy spełnieniu warunków z niższej klasy. 

 

• Weryfikacja przyznawanej klasy odbywa się na podstawie przesłanych raportów aktywności do 

przewodniczącego kolegium sędziów, do dnia 4 kwietnia. 

• Klasa sędziego przyznawana jest raz w roku, po zakończonym sezonie po konsultacjach 

Przewodniczącego z kolegium sędziów. 

• Zgłoszenie do klasy IN oraz zgłoszenie do nadana markera W dokonywane jest na wniosek kolegium 

przesłanego do PZŁS, który przesyła zgłoszenie do ISU. 

• Przyznanie klasy IN - dokonanie wpisu na listy międzynarodowe jest decyzją ISU. 

• Przyznanie markera W osoby posiadające klasę IN jest decyzją ISU. 

• Klasa ISU – przyznawana jest przez ISU. 



Zasady obsad sędziów decyzyjnych na zawodach short-tracku w Polsce 

 

Poniższa tabela określa minimalną liczbę i klasę sędziów decyzyjnych na poszczególnych imprezach. 

Sędziowie decyzyjni 
Zawody 

mistrzowskie 
Zawody krajowe 

Klasa sędziowska ISU W IN N/S ISU W IN N/S 

Sędzia Główny Zawodów  1    1   

1-szy Asystent SG  1     1  

Asystent SG  1 1     1 

Sędzia Video   1    1  

Starter 1 1     1  

Steward Zawodów  1     1  

 

W przypadku braku dostępności Sędziego z wyższą klasą, Przewodniczący dopuszcza możliwość powołania 

sędziego z niższą klasą. Powołania sędziów na zawody dokonuje Przewodniczący Kolegium. 

 

 


