Polski Związek Gimnastyczny – Akrobatyka Sportowa

REGULAMIN POWOŁYWANIA SĘDZIÓW W AKROBATYCE
SPORTOWEJ - ĆWICZENIA ZESPOŁOWE NA ZAWODY
OGÓLNOPOLSKIE I MIĘDZYNARODOWE

§1
ZASADY POWOŁYWANIA SĘDZIÓW I OPŁAT

1. Na zawody ogólnopolskie i MMM mogą być powoływani jedynie sędziowie, którzy posiadają
aktualną licencję sędziowską PZG.
2. PZG powołuje sędziów na zawody ogólnopolskie na wniosek Zespołu Doradczego Akrobatyki
Sportowej – osobą odpowiedzialna w zespole jest Wiesława Milewska. Kluby są zobowiązane
do opłaty regulaminowej do organizatora:

AKROBATYKA SPORTOWA
- Młode Talenty
300,00 -zł
- Pierwszy Krok Sportowy
300,00- zł
- Grand Prix Polski
300,00- zł
- MPJMł
300,00 - zł
- MPJ i MMP
300,00- zł
- MPS
300,00 - zł
3. Brak opłaty regulaminowej skutkuje brakiem możliwości udziału klubu w zawodach.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI SĘDZIEGO
1. Sędziego powinna cechować bezstronność i stosowanie się do przepisów sędziowskich.
2. Sędziemu należy się zwrot kosztów podróży po okazaniu biletu w wysokości poniesionych
kosztów, a w przypadku braku takiego biletu zwrot następuje według tabeli opłat za II klasę
PKP.
3. Sędziowie mają prawo do:
- właściwego systemu szkolenia i podnoszenia kwalifikacji,
- zapewnienia odpowiednich warunków pracy przez organizatora zawodów,
- wynagrodzenia za pracę zgodnie z regulaminem PZG dla Akrobatyki Sportowej.
A. Superior Jury - 150,00 zł x 2 dni
B. Arbiter – 150,00 zł x 2 dni;
C. Sędzia trudności – 120,00 zł x 2 dni + 3 zł za wycenę układu;
D. Sędzia punktowy/czasu/liniowy – 120,00 zł x 2 dni ;
E. Sędzia powołany na zawody międzynarodowe PŚ, ME, MŚ i inne – 150,00 zł za dzień pracy
( 50% tej stawki za dzień przerwy w zawodach) .
4. Sędziowie mają obowiązek:
- obiektywnie oceniać rywalizację sportową zgodnie z przepisami rozgrywania zawodów,
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- podporządkowywać się regulaminom i zarządzeniom Zarządu PZG,
- występować w obowiązującym stroju sędziowskim w czasie pełnienia funkcji sędziowskich,
- brać udział w otwarciu zawodów,
- udział w zebraniach i szkoleniach,
- stawić się przy stoliku sędziowskim najpóźniej 30 min. przed rozpoczęciem zawodów.
-posiadać arkusze pracy sędziego do wykonania i artystyczności
5. Jury Odwoławcze ma prawo odwołać sędziego na wniosek Kierownika Komisji Sędziowskiej w
przypadku:
- rażących błędów,
- nieobiektywnego oceniania,
- zbyt późnego pokazywania ocen sędziowskich,
- braku wpisywania błędów oraz potrąceń.
§3
STRÓJ SĘDZIOWSKI
Damski strój sędziowski składa się z białej koszuli, czarnej spódnicy lub spodni, obuwia w kolorze
czarnym lub granatowym, czarnej marynarki/żakietu.
Męski strój sędziowski składa się z białej koszuli, granatowego/czarnego krawatu, obuwia w kolorze
czarnym lub brązowym, czarnego garnituru.
Dopuszcza się możliwość sędziowania w białej koszuli. Decyzje podejmuje Kierownik Komisji
Sędziowskiej.

Zespół Doradczy Akrobatyki Sportowej PZG

