Regulamin szkolenia i nominacji na
zawody sędziów wspinaczki sportowej
PZA
1.

DEFINICJE

1.1

Niniejszy regulamin określa zasady szkolenia i nominacji na zawody
sędziów wspinaczki sportowej Polskiego Związku Alpinizmu (PZA),
stosowany przez Kolegium Sędziów Wspinaczki Sportowej (KSWS)
PZA działające przy Komisji Wspinaczki Sportowej (KWS) PZA.

1.2

Funkcje sędziowskie z ramienia PZA mogą, zgodnie z przepisami
współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA sprawować osoby
z uprawnieniami sędziów głównych, sędziów PZA i stażystów.

1.3

Stażystami zostają uczestnicy kursu sędziów PZA, po pomyślnie
zdanym egzaminie końcowym.

1.4

Sędzią PZA zostaje stażysta:
a) po odbyciu stażu na dwóch imprezach rangi Pucharu albo
Mistrzostw Polski seniorów i jednych zawodach Pucharu Polski
Juniorów albo Mistrzostw Polski Juniorów oraz
b) po odbyciu stażu we wszystkich trzech konkurencjach wspinaczki
sportowej.

1.5

Sędzią głównym zostaje każdy sędzia, który uczestniczył w roli
sędziego PZA w czasie minimum pięciu imprez kalendarza zawodów
PZA.

2.

KURSY SĘDZIÓW

2.1

Kurs dla nowych sędziów PZA odbywa się w pierwszym kwartale
każdego roku kalendarzowego.

2.2

Ogłoszenie o kursie powinno być publikowane w grudniu roku
poprzedzającego kurs. Kurs może zostać odwołany, jeżeli zgłosi się
mniej niż 7 uczestników.

3.

STAŻE

3.1

Stażystów na poszczególne zawody nominuje KSWS PZA, spośród

tych stażystów, którzy pisemnie zgłoszą chęć odbycia stażu.
3.2

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 3.1 musi zostać nadesłane
najpóźniej na osiem tygodni przed datą zawodów, pocztą
elektroniczną na adres KWS PZA.

3.3

KSWS PZA może nominować do 4 stażystów na zawody
w konkurencji bouldering i do 2 stażystów na pozostałe konkurencje.

3.4

KSWS PZA nominuje stażystów biorąc pod uwagę nadesłane
zgłoszenia. W przypadku większej liczby chętnych, o pierwszeństwie
nominacji decyduje w pierwszej kolejności mniejsza liczba
zaliczonych stażów, następnie wcześniejsza data ukończenia kursu
i ostatecznie lepszy wynik egzaminu końcowego na kursie.

3.5

Stażyści są informowani o nominacji na daną imprezę na miesiąc
przed datą zawodów. W razie wycofania się stażysty z chęci odbycia
stażu, KSWS wyznacza na jego miejsce kolejnego stażystę zgodnie
z pkt 3.4.

3.6

W czasie odbywania stażu stażysta może podejmować samodzielne
decyzje w roli sędziego drogi, problemu albo sędziego PZA,
z zastrzeżeniem pkt 3.7. Decyzję o przypisaniu stażysty do danej
funkcji podejmuje sędzia główny zawodów.

3.7

O ile sędzia główny nie zdecyduje inaczej, stażysta na danych
zawodach może pełnić rolę sędziego drogi albo problemu
maksymalnie podczas jednej rundy zawodów.

3.8

O zaliczeniu stażu przez stażystę decyduje sędzia główny zawodów.

3.9

KSWS publikuje na stronach internetowych PZA nominacje
stażystów w bieżącym roku.

3.10

Stażyści wnoszą pierwszą opłatę tytułem licencji sędziego po
ukończenia stażu, przed pierwszymi zawodami, w których
uczestniczą w roli sędziego PZA.

4.

UNIFIKACJE

4.1

Unifikacje powinny się odbywać nie rzadziej niż co trzy lata,
w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

4.2

Ogłoszenie o unifikacji powinno być publikowane najpóźniej na
miesiąc przed planowanym terminem unifikacji.

4.3

Sędziowie bez unifikacji oraz sędziowie, którzy nie wznowili licencji

w roku poprzedzającym (jednak nie więcej niż przez ostatnie 3 lata)
mogą zostać zunifikowani odbywając jeden staż na zawodach rangi
Pucharu lub Mistrzostw Polski, seniorów lub juniorów, na zasadach
dotyczących stażystów określonych w pkt 3.
5.

NOMINACJE KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ ZAWODÓW

5.1

Sędziów PZA i sędziów głównych na zawody nominuje KSWS,
spośród tych sędziów z ważną licencją, którzy pisemnie zgłoszą
chęć sędziowania.

5.2

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać nadesłane
najpóźniej na osiem tygodni przed datą zawodów, pocztą
elektroniczną na adres KWS PZA (kws@pza.org.pl).

5.3

Delegatów PZA wyznacza KWS PZA.

5.4

KSWS PZA wyznacza na zawody sędziów PZA i sędziów głównych
biorąc pod uwagę nadesłane zgłoszenia. W przypadku większej
liczby chętnych, o pierwszeństwie decydują liczba sędziowanych
zawodów w danym roku, mniejszą odległość miejsca zamieszkania
od miejsca organizacji zawodów i kompetencje sędziów.

5.5

Sędziowie i organizatorzy zawodów są informowani o nominacjach
na daną imprezę na sześć tygodni przed datą zawodów. W razie
wycofania się sędziego, KSWS wyznacza na jego miejsce kolejnego
sędziego zgodnie z pkt 5.4.

5.6

Sędziów głównych zawodów KSWS wyznacza się z grona sędziów
głównych.

5.7

Sędziów PZA KSWS wyznacza z grona sędziów PZA i sędziów
głównych.

5.8

KSWS publikuje na stronach internetowych PZA nominacje
sędziowskie na bieżący rok.

6.

INNE

6.1

PZA zwraca koszty podróży i wypłaca sędziom wynagrodzenie po
wpłynięciu do PZA sprawozdań sędziego głównego i delegata PZA
z imprezy.

6.2

W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem, KSWS
podejmuje decyzje kierując się dobrem sportu.

