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REGULAMIN SĘDZIOWSKI.

Art. 1     Postanowienia ogólne.

1      Zawody w kickboxingu sędziować mogą licencjonowani sędziowie wyznaczeni przez
        Szefa Strefy Sędziów ( w zawodach strefowych ) oraz Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego 
        w zawodach innych niż strefowe. 
2      Zasady otrzymywania licencji sędziowskich określa niniejszy regulamin.
3      Sędzia nie może pełnić jednocześnie funkcji trenera lub sekundanta w czasie trwania zawodów.
4      Nadzór nad Komisją Sędziowską podczas zawodów sprawuje zarząd PZKB w którego imieniu 
        występuje Delegat.
5      Sędzia musi być zdrowy do pełnienia swoich obowiązków.
6      Sędzia może pełnić obowiązki do 65 roku życia.
7      Sędzia nie może nosić okularów podczas prowadzenia walk w ringu lub na macie.

Art. 2 Formy i klasy sędziowskie.

   1      Sędzią PZKB może zostać nie karany, pełnoletni obywatel Polski, który ukończy kurs, zda pozytywnie 
           egzamin teoretyczny i praktyczny, uiści opłaty egzaminacyjne i licencyjne. 

2      Określa się następujące formy i klasy sędziowskie:

        I     Występujące formy: 

         a   planszowe
         b   ringowe
         c   muay thai
     
       II      Występujące klasy sędziowskie:

        a.   sędzia klasy   D                       kandydat sędziowski
        b.   sędzia klasy   C                       sędzia strefowy 
        c.   sędzia klasy   B                       sędzia krajowy
        d.   sędzia klasy   A                       sędzia międzynarodowy w kraju

       III      Występujące klasy sędziowskie międzynarodowe federacji WAKO:

        a.   C     kandydat sędziowski
        b.   B     judge
        c.   A     referee

  Art. 2.1       Wymogi na poszczególne klasy sędziowskie w kraju przedstawia poniższa tabela:

Licencja Wymogi na poszczególne klasy 
sędziowskie w kraju

Ilość pytań teoretycznych Czas 
testów

Granica 
błędów

D kandydat sędziowski

( ukończone seminarium z wynikiem 
pozytywnym )

Po 6 pytań 
z każdej z trzech form

30 minut 50 %

C sędzia strefowy 

( minimum rok stażu sędziego klasy D )

Po 8 pytań 
z każdej z trzech form

40 minut 40 %

B sędzia krajowy

( minimum rok stażu sędziego klasy C )

Po 10 pytań
 z każdej z trzech form

60 minut 30 %
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A sędzia międzynarodowy w kraju

( trzy lata stażu sędziego klasy B 
Znajomość podstaw języka 

angielskiego w stopniu 
komunikatywnym).

Po 15 pytań 
z każdej z trzech form

( w tym po 5 pytań w języku 
angielskim )

90 minut 20 %

1       W uzasadnionych przypadkach okres stażu sędziowskiego może być skrócony przez 
         Wydział Sędziowski.
2       Na poszczególne formy klas sędziowskich wydawane są licencje.

Art. 2.2       Wymogi na klasy sędziowskie międzynarodowe federacji WAKO .

A      Aby otrzymać klasę sędziowską międzynarodową ( WAKO ) należy spełnić poniższe wymogi:   

B    teoria składa się z :

1. znajomości podstaw języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
2. uczestniczenia w seminarium
3. ukończenia egzaminu w formie testu w j. angielskim z wynikiem pozytywnym  
                                      

C     kandydat na sędziego jako praktyczny test jest oceniany podczas pracy w charakterze sędziego 
       z niżej wymienionych punktów : 

1. znajomości i zrozumiałości regulaminów i przepisów rywalizacji sportowej federacji WAKO i 
praktycznego ich zastosowania.

2. postawy na i po zawodach.
3. czystość w gestykulacji, głosie.
4. współpracy z pozostałymi sędziami.
5. punktualności.
6. obecności.
7. komunikowanie lub anulowanie wpisu z organizatorem lub obserwatorem.
8. zrozumiałość instrukcji.

Art. 3     Wydawanie licencji sędziowskich z odpowiednimi klasami.

1        Szefowie stref przygotowują listy sędziów którzy zgodnie z przepisami mogą ubiegać się 
          o nabycie lub podwyższenie swoich kwalifikacji. Na podstawie tych list Przewodniczący Wydziału 
          Sędziowskiego wyznacza termin i komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia testów.
2        Po każdym egzaminie podpisane testy muszą być dostarczone do Przewodniczącego Wydziału 
          Sędziowskiego, a protokoły komisji egzaminacyjnej wraz z oświadczeniami uczestników egzaminu oraz 
          opłatami do biura zarządu PZKB w celu weryfikacji danych.
3         Licencję klasy D wydaje PZKB na wniosek komisji strefowej ( skład trzy osoby w tym jedna
           z klasą sędziego A lub B pozostali muszą posiadać minimum klasę sędziego C ).     
4         Licencje klasy C, B wydaje PZKB  na wniosek powołanych komisji egzaminacyjnych przez 
           Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego ( trzy osobowe komisje w skład których muszą 
           wchodzić sędziowie dwóch z klasą A, jeden z klasą B ).
5         Egzaminy na klasę A przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez 
           Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego, skład 3 osobowy sędziów z klasą A 
6         Po uzyskaniu wymagań zgodnych z niniejszym regulaminem osoby przystępujące do egzaminu 
           / testu / na poszczególne klasy muszą posiadać:

a) Dobry stan zdrowia ( zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze 
      sędziego kickboxingu dla osób przystępujących po raz pierwszy do egzaminu ).
b) Oświadczenie o niekaralności ( druk otrzymany podczas seminarium dla osób przystępujących po raz 

pierwszy do egzaminu ).
c) Opłata za egzamin ( dokonana na konto PZKB lub do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ).
d) Opłata za licencję ( po zdanym pozytywnie egzaminie należy uiścić opłatę na konto PZKB - wysokość 

opłat określa regulamin finansowy PZKB ).
e) Warunkiem zdobycia kwalifikacji sędziowskich jest zaliczenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.
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7         Otrzymana klasa licencji sędziowskiej jest ważna przez okres trzech lat, po tym okresie sędziowie 
……… przechodzą ponowne egzaminy szkoleniowe, weryfikacyjne w celu nadania, podniesienia lub 
……….przedłużenia klasy sędziowskiej.
8         Wobec sędziego który nie przystąpi do egzaminu podnoszącego lub weryfikującego obecną klasę 
……….sędziowską, zastosuje się obniżenie jego dotychczas posiadanej klasy sędziowskiej o jedną klasę niżej 
           w każdej z trzech form dotychczas posiadanych.
9         Opłaty za posiadane klasy sędziowskie dokonywane są zgodnie z regulaminem finansowym na konto 
           PZKB do 15 lutego każdego roku kalendarzowego.

Art. 3.1    Pytania testowe na poszczególne klasy.

I          klasa D                      -  opracowane są przez szefa strefy z zakresu znajomości regulaminu 
                                                sędziowskiego, oraz przepisów amatorskiej rywalizacji sportowej 
                                                z form planszowych, ringowych i Muay Thai.
II         klasa C                      -  opracowuje komisja egzaminacyjna wyznaczona przez 
                                                Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego z zakresu znajomości  
                                                regulaminu sędziowskiego, oraz przepisów amatorskiej rywalizacji 
                                                sportowej z form planszowych, ringowych i Muay Thai.
III       klasa B                       -  opracowuje komisja egzaminacyjna wyznaczona przez 
                                                Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego z zakresu znajomości  
                                                regulaminu sędziowskiego z form planszowych, ringowych i Muay Thai.
IV      klasa A                       -  opracowuje komisja egzaminacyjna wyznaczona przez 
                                                Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego z zakresu znajomości  
                                                regulaminu sędziowskiego, oraz z całości przepisów amatorskiej 
                                                rywalizacji  sportowej ( w tym po 5 pytań w języku angielskim, w każdej z trzech 
                                                form )

A      DO SĘDZIOWANIA ZAWODÓW MISTRZOWSKICH I OGÓLNOPOLSKICH WYZNACZA SIĘ
         SĘDZIÓW Z LICENCJAMI KLASY A I B ORAZ WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ Z LICENCJĄ KLASY C, 
         ( jeśli nie ma pełnej obsady sędziowskiej z klasami A, B lub C można wyznaczyć 
          wyróżniających się sędziów z licencją klasy D ).

B        DO SĘDZIOWANIA ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH, GALI Z UDZIAŁEM ZAWODNIKÓW 
         ZAGRANICZNYCH, MECZÓW MIĘDZYPAŃSTWOWYCH WYZNACZA SIĘ SĘDZIÓW Z 
         NAJWYŻSZYMI KLASAMI LICENCJI SĘDZIOWSKICH.

Art. 4     Ubiór sędziego.

1.        Strojem sędziowskim jest czysty ubiór:
    a.    czarna ( szara, granatowa) marynarka
    b.    czarne ( szare, granatowe ) spodnie ( materiałowe – garniturowe ).
    c.    czarna ( granatowa ) mucha, krawat ( krawat i mucha z emblematami PZKB )
    d.    biała koszula ( na zawodach centralnych obowiązują koszule z emblematami PZKB).
    e.    czarne obuwie sportowe
2.        Zezwala się występować sędziom w czarnych koszulkach „Polo” z emblematem PZKB..
3.        Dopuszcza się noszenie odznak związkowych.
4.        Niedopuszczalne jest noszenie strojów innych organizacji wg reguł których toczy się rywalizacja.

Art. 5     Prawa i obowiązki sędziów.

  Art. 5.1.     prawa.

    1     sędziowie mają prawo do pomocy i ochrony ze strony organizatora zawodów zarówno. 
           w czasie pełnienia obowiązków sędziowskich jak i bezpośrednio po zawodach.
    2     do wyżywienia w czasie pracy, zwrotów kosztów przejazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    3     rozliczenie finansowe ma nastąpić najpóźniej przed walkami finałowymi zgodnie z przedstawionym 
           zestawieniem kosztów sędziowskich.
    4     otrzymania powołania na zawody regionalne do tygodnia, a zawody ogólnopolskie do dwóch tygodni  
           przed planowanymi zawodami.

5 do zapewnienia przez organizatora zakwaterowania w czasie zawodów w hotelu innym niż są 
      zakwaterowani zawodnicy.
6 każdy sędzia ma prawo do odwołania od krzywdzącej dla niego decyzji zgodnie z regulaminem  
      dyscyplinarnym PZKB.

 Art. 5.2.     obowiązki.
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    1   przestrzegać przepisy i regulaminy obowiązujące w kickboxingu wydane przez PZKB 
         oraz organizacje międzynarodowe kickboxingu.
    2   stosować się do uchwał i zarządzeń właściwego wg miejsca działalności Strefowego PZKB 
         oraz Zarządu PZKB .
    3   bezstronnie, odpowiedzialnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.
    4   systematycznie podnosić kwalifikacje ( uczestniczyć w zebraniach, seminariach i kursach
         sędziowskich oraz w zawodach ).
    5   dbać o należyty stan swojego zdrowia umożliwiający wypełnianie obowiązków sędziowskich.
    6   sędzia powinien swoim zachowaniem przyczyniać się do popularyzacji oraz podnoszenia 
         rangi kickboxingu w Polsce i na Świecie.
    7   wszyscy sędziowie oraz Delegat Sportowy prowadzący zawody w czasie ich trwania nie mogą brać 
         udziału jako trenerzy albo faworyzować zawodników. 
    8   być do dyspozycji na zawodach strefowych i centralnych w wyznaczonych miejscach.
    9   stosownie wcześniej przybywać na miejsce zawodów.

A    Jeżeli sędzia przerywa swoją działalność sędziowską na dłużej niż jeden rok, to Wydział Sędziowski 
……może zarządzić potwierdzenia klasy sędziowskiej przez ponowne ukończenie kursu, zaliczenie egzaminu. 
       W indywidualnych sytuacjach Wydział Sędziowski może skierować sędziego na weryfikację uprawnień. 
       Weryfikacja uprawnień sędziowskich może nastąpić w wyniku rażących uchybień regulaminowych lub 
       nieznajomości przepisów ( braku uczestnictwa w obowiązkowych szkoleniach, kursach sędziowskich ).

B  Kontrola dyscypliny: Zarząd  PZKB ma prawo skreślenia sędziów czasowo lub na stałe. Może się to 
…..stać w sytuacji gdy wydział sędziowski uzna ich działalność.za nieefektywną lub poniżej standardów ( działa 
…..na szkodę związku ). 
Art. 5.3.      Doping.
 
       1.       Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.
         2.       Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sekundanci, sędziowie, obsługa zawodów zażywający 
                   środki dopingujące, będący pod wpływem alkoholu, będą zdyskwalifikowani lub usunięci z 
                  zawodów.
Art. 6Kary stosowane wobec sędziów za nieprzestrzeganie regulaminu.

          1    upomnienie
          2    nagana
          3    kara finansowa
          4    odsunięcie na czas określony od pełnienia funkcji sędziego.
          5    skreślenie z listy sędziów.
Art. 7Wyróżnienia i nagrody dla sędziów.

         1   pochwała Wydziału Sędziowskiego.
         2   pochwała Zarządu PZKB 
         3   nagroda rzeczowa lub finansowa.

Art. 8    Komisja Sędziowska.

 1      Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego, Zarząd PZKB powołuje
          3 – osobowy skład Komisji Sędziowskiej.
 2      Zadania i kompetencje Komisji Sędziowskiej to:
         a   tworzenie i zatwierdzanie planów szkoleń i seminariów sędziowskich.
         b   wnioskowanie do Zarządu PZKB o atestację sprzętu do walki.
         c   wnioskowanie do Zarządu PZKB o nagradzanie i karanie zawodników, sędziów, klubów i działaczy.
         
Art. 9   Szef sędziów strefy.

1    Szefa sędziów strefy powołuje i odwołuje Zarząd PZKB na wniosek 
      Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego.
2    Obowiązki szefa sędziów strefy :
   -   powoływać sędziów na zawody strefowe
   -   prowadzić dokumentację
   -   kontrolować opłaty licencji sędziowskich w swoich strefach
   -   prowadzić listę ilości odbytych zawodów w strefie
   -   uczestniczyć w zawodach i szkoleniach
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3     Organizować seminaria sędziowskie - sędziego klasy D. 
4     Prowadzić listę sędziów strefowych.
5     Pełnić rolę mediatora w sporach między sędziami.
6     W przypadku trudności w pełnieniu obowiązków szef strefy sędziów ma prawo skorzystać
       z pomocy Wydziału Sędziowskiego do którego może się odwołać .
Art. 10   Odwołania od decyzji i protesty.

1        Kierownik drużyny lub trener przekonany o krzywdzącej jego zawodnika decyzji sędziów może złożyć 
          protest do Sędziego Głównego Zawodów i Delegata PZKB.
2        Protest musi mieć formę pisemną plus wadium w wysokości 5 x startowe.
3        Sędzia Główny i Delegat PZKB po otrzymaniu protestu powołuje komisję techniczną do rozpatrzenia 
          protestu, w skład komisji wchodzą sędziowie oceniający walkę do której został złożony protest. 
          Decyzja komisji sędziowskiej ( technicznej ) jest ostateczna i nieodwołalna. 
4        W  przypadku jeśli protest jest rozpatrzony pozytywnie – wadium ulega zwrotowi.

Art. 11  Struktura składów sędziowskich.

1    Zawody strefowe ( regionalne ) obsługuje poniższy skład sędziowski:

I  semi contact                                                II  light, kick light rules, full contact, low kick, muay thai, K-1rules

a   sędzia główny                                               a   sędzia główny
b   sędzia prowadzący                                       b   sędzia prowadzący w ringu
c   2 sędziów pomocniczych                              c   3 sędziów punktowych
d   sędzia punktowy                                           d   sędzia czasowy ( jak S-C )
e   sędzia czasowy ( funkcje tę czasowo może pełnić osoba po udzielonym instruktażu przez sędziego 
     głównego)
                                                                           e   2 sędziów liczących kopnięcia - full contact

2   Zawody ogólnopolskie i mistrzostwa obsługuje poniższy skład sędziowski :

I  semi contact                                                II   light, kick light rules, full contact, low kick, muay thai, K-1rules
                              A  Sędzia  Główny  zawodów

a   kierownik planszy                                         a    kierownik ringu 
b   sędzia prowadzący                                       b   sędzia prowadzący w ringu
c   2 sędziów pomocniczych                              c   3 sędziów punktowych
d   sędzia punktowy                                           d   sędzia czasowy 
e   sędzia czasowy                                            e   2 sędziów liczących kopnięcia - full contact

3   Formy przy muzyce obsługuje poniższy skład sędziowski:
               a   sędzia główny
               b   5 sędziów pomocniczych
               c   sędzia punktowy ( zliczający wyniki punktowe )
4    Każdy skład sędziowski dotyczy jednej planszy lub jednego ringu.
5    W wyjątkowych przypadkach ( walkach towarzyskich, galach bokserskich w których 
      występują walki kickboxerów za wyjątkiem gali kickboxerskich ) sędzia główny może 
      podjąć decyzję o przeprowadzeniu zawodów w zmniejszonym składzie sędziowskim, 
      jednak nie mniejszym jak 3 sędziów (ringowy, punktowy, sędzia główny).
6    W zawodach tzw.”1-wszego kroku” gdzie odbywa się kilka walk, skład sędziowski 
      może wynosić dwóch sędziów prowadzących walki na przemian jako sędziowie ringowi ( prowadzący )
      i punktowi, którzy oceniają walkę i ogłaszają zwycięzcę o ile organizator zapewni osobę przeszkoloną 
      do mierzenia czasu.
7    W zawodach rozgrywających się na jednej planszy podstawowy skład sędziowski wynosi 
       6 ( sześciu ) sędziów.
8    W zawodach rozgrywanych w ringu oraz w formie light contact, kick light rules podstawowy skład 
…...sędziowski wynosi minimum  6 ( sześciu ) sędziów.

……………04.02.2012 r.……………

Regulamin wchodzi w życie z dniem

………………………………………… 
………………………………………….
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  Podpis Prezesa PZKB                                                                      Podpis V-ce Prezesa PZKB 

………………………………

Pieczęć PZKB
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