R E G U LA M l N
Wojewódzkiego Kolegium Sędziów
Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w Bydgoszczy
§1
Wojewódzkie Kolegium Sędziów KPZLA zwane dalej Kolegium jest Komisją działającą w ramach
Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w Bydgoszczy.
§2
Kolegium działa na podstawie § 23 pkt 7 Statutu KPZLA, zgodnie z Regulaminem Sędziowskim
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszym Regulaminem, zatwierdzonym przez Walny
Zjazd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów oraz Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki.
§3
Kolegium opiera swoją działalność na pracy społecznej sędziów.
§4
W Walnym Zebraniu Sędziów na podstawie Uchwały WKS biorą udział:
1. Sędziowie posiadający aktualną licencję sędziego sportowego nadaną przez Polski Związek
Lekkiej Atletyki - z głosem stanowiącym.
2. Zaproszeni goście - z głosem doradczym.
§5
1.O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Sędziów, uprawnieni sędziowie są zawiadomieni
co najmniej 14 dni przed terminem zebrania:
a/ zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział:
- w pierwszym terminie co najmniej 50% członków,
- w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.
§6
Do kompetencji Walnego Zebrania Sędziów należy:
1. Zatwierdzenie Regulaminu WKS, wnioskowanie o zmianach w regulaminie.
2. Wybór Przewodniczącego, członków Zarządu i delegatów na zjazd CKS.
3. Zgłaszanie wniosków do dalszej pracy Kolegium.
§7
Zjazd wybiera spośród członków: Przewodniczącego, 4 członków Zarządu oraz delegatów na zjazd
CKS PZLA zgodnie z Regulaminem Wyborczym, zatwierdzonym przez Zarząd WKS.

§8
Zarząd Kolegium sprawuje władzę pomiędzy Walnymi Zebraniami Sędziów.
§9
Zarząd Kolegium reprezentuje sędziów lekkiej atletyki wobec władz związku, współdziała
z Zarządem KPZLA i CKS PZLA w zakresie upowszechniania przepisów, szkolenia sędziów
i prowadzenia zawodów na terenie województwa.
§ 10
l. Zarząd Kolegium liczy max 9 członków, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walny Zjazd
Sędziów.
2. W skład Zarządu Kolegium wchodzą:
- Przewodniczący
- 4 członków zarządu wybieranych przez Zjazd
- max 4 osoby dokooptowane przez Zarządu.
3. Zarząd Kolegium w czasie kadencji może uzupełnić swój skład poprzez dołączenie nowych
członków, w miejsce osób, które złożyły rezygnację lub zostały zawieszone w prawach sędziowskich,
z tym, że łączna liczba członków Zarządu Kolegium nie może przekroczyć 9 osób.
4.Kadencja Zarządu Kolegium trwa równolegle z kadencją władz K-PZLA.
§ 11
W skład Prezydium Zarządu Kolegium wchodzą:
- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- sekretarz
§ 12
Działalnością Zarządu Kolegium kieruje przewodniczący, a w czasie jego nieobecności zastępca
Przewodniczącego, a w dalszej kolejności upoważniony członek Zarządu.
§ 13
Do kompetencji przewodniczącego należy:
a) reprezentowanie Kolegium wobec: Zarządu KPZLA, CKS PZLA i na zewnątrz
Kolegium,
b) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Związku KPZLA, uchwał CKS, Regulaminu
Sędziowskiego PZLA i Regulaminu Kolegium,
c) składanie sprawozdań z działalności Kolegium na Walnym Zjeździe Sędziów oraz na
zjeździe delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.
d) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Kolegium,
e) podpisywanie, stosownie do uprawnień pism i podejmowanie decyzji w sprawach nagłych
w imieniu Zarządu Kolegium.

§ 14
Zarząd Kolegium wykonuje swoje zadania bezpośrednio przez przydzielenie członkom zadań
problemowych:
a) szkolenia,
b) obsady zawodów i ewidencji sędziów,
c) interpretacji przepisów, regulaminu sędziowskiego i ich uaktualniania,
d) zatwierdzanie rekordów województwa, odznaczeń, wyróżnień oraz wykluczenie sędziów.
§15
1 .Zarząd Kolegium pracuje na podstawie planu pracy, realizuje kierunki działalności wytyczone
przez Krajowy Zjazd Delegatów CKS PZLA, Zarząd KPZLA oraz Walne Zebranie Sędziów.
2. Zebrania Zarządu Kolegium odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej jak trzy
razy w roku.
3. Z zebrania Zarządu Kolegium sporządza się protokół.
4. Uchwały Zarządu Kolegium zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
liczby członków. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 16
Do kompetencji i zakresu działania Zarządu Kolegium należy:
l. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Sędziów, CKS i Zarządu KPZLA.
2 Współdziałanie z poszczególnymi komisjami KPZLA w zakresie spraw sędziowskich,
popularyzacji znajomości przepisów wśród zawodników, trenerów i sympatyków lekkiej
atletyki.
3.Reprezentowanie Kolegium na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
4. Szkolenie i doszkalanie kadr sędziowskich i opracowanie materiałów szkoleniowych.
5. Realizacja wytycznych CKS w sprawie licencji specjalistycznych , szkolenia na licencje
specjalistyczne III, kierowanie kandydatów na szkolenie centralne na lic. II i I.
6. Organizowanie szkolenia i ocena poziomu sędziowania na Walnym Zjeździe Sędziów.
7. Zwoływanie Walnego Zjazdu Sędziów oraz przygotowanie stosownej dokumentacji.
8. Przyjmowanie, zawieszenie, wykreślenie oraz wykluczenie członków Kolegium.
9. Wnioskowanie o nadanie sędziom odznaczeń i wyróżnień.
10. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach uchybień sędziowskich.
11. Wyznaczanie sędziów na zawody wojewódzkie, krajowe, międzynarodowe, odbywające
się na terenie województwa / z wyłączeniem powołań z CKS/.

Załączniki:
1. Regulamin Sędziowski PZLA
2. Statut K-PZLA
Regulamin został przyjęty………………….. oraz zatwierdzony przez Zarząd K-PZLA ……………

