REGULAMIN PRACY
GŁÓWNEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW

I. Podstawa działania
1. Główne Kolegium Sędziów jest komisją powołaną uchwałą Zarządu Polskiego Związku Orientacji Sportowej
w celu prowadzenia spraw sędziowskich w orientacji sportowej.
2. Główne Kolegium Sędziów działa w oparciu o Statut PZOS, uchwały władz PZOS oraz na podstawie
niniejszego Regulaminu.
3. Główne Kolegium Sędziów może używać pieczęci oraz skrótu GKS PZOS.
4. Pracami GKS kieruje przewodniczący GKS powoływany na swoją funkcję przez Zarząd PZOS, pozostałych
członków GKS powołuje Zarząd PZOS na wniosek przewodniczącego.
II. Cele i zadania GKS
1. Głównym celem działania GKS jest prowadzenie wszelkich spraw sędziowskich, a w szczególności :
A. Prowadzenie ewidencji sędziów sportowych w orientacji sportowej przy współpracy Biura Związku.
B. Nadawanie numerów ewidencyjnych dla kursów sędziowskich i przesyłanie opinii do Zarządu PZOS
celem ich zatwierdzenia do realizacji.
C. Przyznawanie uprawnień sędziowskich w ramach posiadanych uprawnień oraz ich weryfikacja.
D. Opracowanie programów kursów sędziowskich oraz przygotowaniem do ich prowadzenia kadry
szkoleniowej.
E. Przeprowadzanie kursów doskonalących dla sędziów.
F. Zorganizowania wspólnie z Zarządem Związku i komisjami działającymi w Związku przynajmniej 1 raz
w kadencji władz „Konferencji Sędziowsko – Technicznej” celem wysłuchania opinii kadry
sędziowskiej o funkcjonowaniu przepisów i regulaminów sportowych oraz zasad organizacji
zawodów celem ich poprawy i ujednolicenia.
G. Opracowanie zasad uzyskiwania przez sędziów wyższych klas sędziowskich.
H. Wspieranie organizatorów zawodów w zakresie obsługi sędziowskiej.
I. Ocena pracy sędziów na zawodach i przedstawianie związanych z tym wniosków do Zarządu PZOS.
J. Występowanie do Zarządu Związku o przyznanie stopnia sędziego honorowego oraz o nagrody
związkowe dla sędziów.
K. Karanie sędziów za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków sędziowskich na zawodach lub
występowanie do Zarządu PZOS o zastosowanie kar.
L. GKS bierze udział w opracowaniu regulaminów i przepisów w orientacji sportowej wspólnie
z odpowiedzialnymi za ich tworzenie komisjami Związku.
M. Ewidencjonowanie protokołów z zawodów rangi mistrzowskiej i zawodów CTZ przy współpracy
z Biurem Związku.
2. Przewodniczący GKS może wchodzić w skład komisji odwoławczej stopnia II.
3. GKS wspólnie z pozostałymi komisjami funkcjonującymi w PZOS działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i jakości zawodów.
4. Na zapytania władz Związku GKS może wydawać swoje opinie dotyczące funkcjonujących przepisów
i regulaminów sportowych, zasad organizacji zawodów w orientacji sportowej oraz ich interpretacji
w określonej sytuacji występujących na zawodach.

III. Realizacja zadań i podejmowanie decyzji
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GKS może swoje obrady odbywać przy pomocy elektronicznych środków komunikacji.
Z posiedzeń GKS jest sporządzany protokół.
Decyzje GKS są wydawane w formie pisemnej i umieszczane na stronie internetowej PZOS (załącznik nr 1).
Na pisemny wniosek członka zwyczajnego Związku lub sędziego GKS może dokonać interpretacji przepisów
obowiązujących w orientacji sportowej na co najmniej 14 dni przed zawodami. Interpretacja jest
publikowana na stronach Związku na min. 5 dni przed zawodami i obowiązuje na pozostałych zawodach do
momentu wprowadzenia zmian lub uzupełnień w przepisach i regulaminach.
Od decyzji GKS przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji GKS do Zarządu PZOS.
Wszystkie decyzje GKS wchodzą w życie z dniem podjęcia i są bezzwłocznie publikowane na stronie PZOS.
W przypadku niemożliwości uzyskania decyzji całego składu GKS, decyzje w jego imieniu podejmuje
przewodniczący GKS.
GKS może powołać na zawody rangi mistrzowskiej i zawody CTZ swojego obserwatora, który sporządza
protokół z „obserwacji” i przekazuje go do GKS. (załącznik nr 2)
Praca obserwatora jest wykonywana nieodpłatnie i nie obciąża budżetu organizatora zawodów.
GKS informuje organizatora zawodów o powołaniu „obserwatora GKS” na jego zawody.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd PZOS.

Załącznik nr 1

POLSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
Główne Kolegium Sędziów

Decyzja Nr ………/………
Głównego Kolegium Sędziów PZOS z dnia …………………….. roku

Decyzja:
Uzasadnienie:
Informacja o odwołaniu się od decyzji

Przewodniczący GKS PZOS

Imię i nazwisko oraz podpis

Otrzymują:
1.
2.

…………………………
…………………………

Załącznik nr 2

POLSKI ZWIĄZEK ORIENTACJI SPORTOWEJ
Główne Kolegium Sędziów

PROTOKÓŁ
„OBSERWATORA GKS PZOS”

Nazwa zawodów
Termin
Miejsce
Ranga
Ilość uczestników
(informacja od obsługi SI)

1. Ocena pracy zespołu sędziowskiego
A. Sędzia główny (w ocenie wziąć pod uwagę współpracę z zespołem sędziowskim, kierownikiem zawodów, kontrolerem
oraz rozwiązywanie problemów ze stosowania przepisów)

o
o

o

Dobra (punktowo 8-10)
Średnia (punktowo 4 – 7)
Niedbała (punktowo 1-3)

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Obsługa startu ( w ocenie wziąć pod uwagę organizację rejonu startu, oznakowanie dojścia, zabezpieczenie w kosze na
śmieci, woda dla zawodników, sprawność obsługiwania zawodników, dystrybucję map itp.)

o
o
o

Dobra
Średnia
Niedbała

Uwagi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Obsługa mety (w ocenie wziąć pod uwagę organizację rejonu mety, oznakowanie dobiegu, ewentualne odbieranie map,
obecność sędziów na mecie, wywieszanie wyników itp.)

o
o
o

Dobra
Średnia
Niedbała

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D. Pozostała obsługa ( w ocenie wziąć pod uwagę prace obsługi SI, sędziów tras jeśli byli wymagani, pracę sekretariatu,
obsługę parkingów, itp.)

o
o
o

Dobra
Średnia
Niedbała

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ocena organizacji zawodów
A. Dostępność WC
o Wystarczająca ilość
o Za mała ilość
o Brak WC w strefie startu (jeśli start oddalony ponad 500 m od CZ)
o Brak
B. Woda do umycia w CZ
o Dostępna
o Brak
C. Wodopoje na trasie
o Dostępne
o Brak
o Nie dotyczy (zaznaczyć jeśli bieg tego nie wymagał)
D. Parkingi
o Dostępne w odpowiedniej ilości
o Dostępne
o Brak
o Płatne
o Niepłatne
E. Miejsca na namioty klubowe
o Dostępne miejsce
o Brak miejsca
F. Woda do picia na mecie
o Dostępna
o Brak
G. Obsługa medyczna
o Dostępna
o Brak
3. Problemy w stosowaniu przepisów i sposób ich rozwiązania
Problem 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sposób rozwiązania :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Problem 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
sposób rozwiązania :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jeśli braknie miejsca to opisać na odwrocie

4. Inne uwagi :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………
Podpis obserwatora

