Polski Związek Gimnastyczny
Sekcja Trampoliny

Warszawa 2019

REGULAMIN POWOŁYWANIA SĘDZIÓW W
SKOKACH NA TRAMPOLINIE I W SKOKACH ŚCIEŻCE
§1
ZASADY OPŁAT I POWOŁYWANIA SĘDZIÓW
1. Na zawody ogólnopolskie i MMM mogą być powoływani jedynie sędziowie, którzy
posiadają aktualną licencję sędziowską Polskiego Związku Gimnastycznego (PZG).
2. Na zawody Ogólnopolskie ujęte w Kalendarzu Imprez Centralnych, sędziów powołuje
PZG, na wniosek przedstawiciela Zarządu Sekcji Trampoliny, odpowiedzialnego za
sprawy sędziowskie. Wszystkie kluby biorące udział w danych zawodach są
zobowiązane do wniesienia opłaty regulaminowej do organizatora w wysokości
300,00 zł. bez względu na rangę zawodów.
Wyjaśnienie:


opłata dotyczy oddzielnie Komisji Skoków i Komisji Trampoliny, tzn. w przypadku
kiedy klub zgłasza zawodników startujących na ścieżce i na trampolinie, opłata
wynosi 2x300,00 zł.
3. Regulaminowa opłata, o której mowa powyżej, wnoszona jest przy akredytacji
uczestników do zawodów. Niedokonanie opłaty przez klub, skutkuje brakiem
możliwości udziału zawodników tego klubu w zawodach.
4. Koszty podróży powołanych sędziów będą zwracane na podstawie okazanego biletu
PKP lub PKS. W przypadku braku biletu, koszt naliczany będzie wg. II kl. pociąg
pospieszny.
Uwaga: Możliwym jest również rozliczenie tzw. „kilometrówki” za przejazd samochodem
osobowym w przypadku, gdy z przejazdu tym samochodem korzystało min.
trzech sędziów (decyzja Zarządu Głównego PZG).

§2
PRAWA I OBOWIĄZKI SĘDZIEGO
1. Sędziego powinna cechować bezstronność i stosowanie się do przepisów
sędziowskich.
2. Podczas rozgrywania zawodów sędzia nie może pełnić żadnej innej funkcji.
3. Sędziowie mają prawo do:
- właściwego systemu szkolenia i systematycznego podnoszenia kwalifikacji;
- zapewnienia odpowiednich warunków pracy przez organizatora zawodów;
- wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustaleniem Zarządu Sekcji.
4. Sędziowie mają obowiązek:
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- obiektywnie oceniać rywalizację sportową i zgodnie z przepisami rozgrywania
zawodów;
- podejmować decyzje dotyczące oceny bez komunikowania się z innymi sędziami;
- podporządkowywać się regulaminom i zarządzeniom Zarządu Głównego PZG oraz
Zarządu Sekcji Trampoliny;
- występować w obowiązującym stroju sędziowskim w czasie pełnienia funkcji
sędziowskich;
- brać udział w otwarciu zawodów;
- uczestniczyć w zebraniach i szkoleniach podczas zawodów,
- stawić się przy stanowisku sędziowskim najpóźniej 30 min. przed rozpoczęciem
zawodów.
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;
- kontaktowania się z trenerami lub zawodnikami podczas trwania zawodów.

§3
STRÓJ SĘDZIOWSKI
Damski strój sędziowski składa się z białej koszuli, granatowej spódnicy lub spodni, obuwia w
kolorze czarnym lub brązowym, granatowej marynarki/żakietu.
Męski strój sędziowski składa się z białej koszuli, granatowego krawatu, obuwia w kolorze
czarnym lub brązowym, granatowego garnituru.
Dopuszcza się możliwość sędziowania w białej koszuli. Decyzje podejmuje Kierownik /
Arbiter Komisji Sędziowskiej.

Zarząd Sekcji Trampoliny PZG
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