Komunikat nr 1/2016 z dnia 01 marca 2016 r.
Głównej Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Judo

I.

W dniach 9-10.01.2016 r. odbyło się w Elblągu seminarium trenersko-sędziowskie PZJudo.
Łącznie weryfikację sędziowską szkolenia centralnego uzyskało 91 sędziów, w tym:
−

sędziów międzynarodowych

19 osób

−

sędziów związkowych

44 osób

−

sędziów regionalnych

10 osób

−

sędziów okręgowych

18 osób

II. W trakcie seminarium odbyły się egzaminy na wyższy stopień sędziowski. I tak:
−

stopień sędziego związkowego uzyskali:

1. Joanna Macioszczyk- Bednarzak
2. Barbara Jopek
3. Ewa Kempka
4. Daniel Pawlak
5. Marcin Woźniak
−

stopień sędziego regionalnego uzyskali:

1. Damian Andrunik
2. Adam Czyż
3. Tomasz Kuczyński
4. Andrzej Mucha
5. Sebastian Skorulski
6. Paweł Słowik
−

do szkolenia centralnego zostali przyjęci sędziowie szkolenia okręgowego:

1. Aneta Łoś
2. Łukasz Stochmalski
3. Szymon Kleszcz
4. Paweł Masiukiewicz
5. Marcin Pałka
6. Dariusz Świercz
7. Grzegorz Gros
8. Robert Taraszkiewicz
9. Bartosz Brzeziński
10. Adam Prokopczyk
11. Katarzyna Zalewska
Serdecznie gratulujemy!
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III. W dniu 09 stycznia 2016 r. odbyło się Zebranie Środowiskowe Sędziów PZJudo, w trakcie którego
wyłoniono

nowy

skład

Głównej

Komisji

Sędziowskiej.

Aktualny skład Głównej Komisji Sędziowskiej:
1. Anna Sołoducha - Przewodnicząca
2. Ewa Gnyp - członek
3.

Lubczyńska – Kamińska Izabela – członek, Sekretarz (zgodnie z uchwałą GKS z dnia 26.02.2016)

4. Aleksandra Osman – członek
5. Waldemar Sobczyk – członek

IV. GKS przypomina, że:
a. Obowiązuje limit wieku 65 lat dla sędziowania zawodów centralnych.
b. Klasyfikatorami

mogą

być

wyłącznie

sędziowie

spełniający

warunki

określone

w Regulaminie wyboru klasyfikatorów, zatwierdzonym przez Zarząd PZJudo.
c. Wszystkich sędziów sportowych w judo obwiązuje Regulamin Sędziowski i są oni zobowiązani
zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.

V. Decyzją GKS z dnia 26.02.2016 r. klasyfikatorami na zawodach centralnych w 2016 r. są:

lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dariusz
Tomasz
Czesław
Ewa
Kazimierz
Stanisław
Sławomir
Maria
Krystyna
Zbigniew
Jarosław
Aleksandra
Radosław
Hasseeb
Monika
Waldemar
Anna
Henryk
Dariusz
Marek

VI. Obsady na zawody centralne

imię i nazwisko
Boguszewski
Bobala
Garncarz
Gnyp
Jarowicz
Kacprzycki
Kownacki
Litwinowicz
Macioszczyk
Motrycz
Niewiadomski
Osman
Ostoja-Domaradzki
Qaddourah
Smoleń-Włodarczyk
Sobczyk
Sołoducha
Styra
Filipczak
Srebro
będą ustalane przez Przewodniczącego GKS (lub osobę

upoważnioną) z sędziów szkolenia centralnego.
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VII. Obsady na zawody regionalne będące eliminacjami do zawodów centralnych oraz zawody
międzywojewódzkie są zgodnie z uchwałą GKS z dnia 26 lutego 2016 r. przygotowywane przez
osoby odpowiedzialne za poszczególne regiony, i tak:
Region I – Maria Litwinowicz
Region II – Dariusz Boguszewski
Region III – Izabela Lubczyńska-Kamińska
Region IV – Zbigniew Motrycz
Osoby

odpowiedzialne

za

regiony

odpowiadają

za

powoływanie

na

zawody

regionalne

i międzywojewódzkie sędziów szkolenia centralnego w ilościach zapewniających minimum
neutralności oraz spełniających warunki w zakresie regulaminu sędziowskiego.
VIII. Kursy weryfikacyjno-szkoleniowe na terenie Polski odbywają się w 2016 r. co do zasady
na

poziomie

czterech

Regionów,

w

wyjątkowych

przypadkach

(za

zgodą

PZJudo)

kursy weryfikacyjno-szkoelniowe przeprowadzane są w okręgach. Celem zachowania jednolitego
poziomu sędziowskiego na terenie wszystkich okręgów GKS upoważnia następujące osoby do ich
przeprowadzania:
1. Maria Litwinowicz
2. Jarosław Niewiadomski
3. Dariusz Boguszewski
4. Ewa Gnyp
5. Waldemar Sobczyk
6. Izabela Kamińska-Lubczyńska
7. Anna Sołoducha
8. Aleksandra Osman
IX. Sędziowie Główni zawodów na szczeblu krajowym zobowiązani są do przekazania
po każdych zawodach:
- ocen zbiorczych klasyfikacji Przewodniczącemu Głównej Komisji Sędziowskiej,
- arkuszy obserwacji wraz z kopią ocen zbiorczych Przewodniczącemu Klasyfikatorów.
a. Sędziowie Główni zawodów na szczeblu regionalnym i międzywojewódzkim zobowiązani
są do przekazania dokumentacji j.w. osobie odpowiedzialnej za dany region.
b. Sędziowie Główni zawodów na szczeblu okręgowym zobowiązani są do przekazania
dokumentacji j.w. osobie odpowiedzialnej za dany okręg, która to przygotowuje zbiorcze
zestawienie

aktywności

sędziowskiej

i

przesyła

roczną

informację

do

osoby

odpowiedzialnej za region (do wiadomości) oraz do odpowiedzialnego tematycznie
członka GKS (A. Osman).
Wyniki wszelkich klasyfikacji sędziów, którzy znajdują się w szkoleniu centralnym należy przekazać
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 r. wraz ze zbiorczym zestawieniem
(imię i nazwisko, ilość przesędziowanych zawodów z rozbiciem na regionalne, wojewódzkie, klubowe).
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X. Główna Komisja Sędziowska informuje, iż do egzaminu na sędziego kontynentalnego,
który odbył się w terminie 26-27.09.2015 r. w Belgradzie (Serbia) przystąpiła Antonina
Herian i zdała go z wynikiem pozytywnym.
XI. Informujemy także, że GKS wyłoni aktualną grupę osób przygotowujących się do egzaminu
na sędziego kontynentalnego. W związku z tym prosimy o złożenie przez osoby zainteresowane
wniosków o zakwalifikowanie do tej grupy pisemnie wraz z rekomendacją osoby odpowiedzialnej
zarówno w okręgu i w regionie za sprawy sędziowskie w terminie do 15 czerwca 2016 r. drogą
elektroniczną na adres gks@pzjudo.pl. Osoby, które złożyły wnioski wcześniej proszone
są o ich aktualizację zgodnie z wyżej opisaną zasadą. Na dzień dzisiejszy są to: Szymon Herian,
Paweł Maślej.
Kryteria dla sędziów związkowych ubiegających się o licencję sędziego kontynentalnego:


minimum 10 lat w szkoleniu centralnym,



pozycja w pierwszej 20 najlepszych sędziów związkowych w klasyfikacji trzyletniej przez okres
trzech kolejnych lat,



wiek kandydata do 40 roku życia, (warunek obowiązuje od 2008 r.)



znajomość języka angielskiego, potwierdzona pozytywnie zdanym egzaminem wewnętrznym
przeprowadzanym przez osobę wyznaczoną z Głównej Komisji Sędziowskiej lub Podkomisji
Edukacji,



osoba ubiegająca się o przyjęcie do tzw. grupy przygotowującej się musi uzyskać akceptację
Głównej Komisji Sędziowskiej.



kandydat może dwa razy odmówić przystąpienia do egzaminu, po dwukrotnej odmowie
zostaje wyłączony z grona osób ubiegających się o licencję,



kandydata musi charakteryzować nieskazitelna postawa sędziowska.

XII. GKS przypomina sędziom szkolenia centralnego o konieczności sędziowania zgodnie
z regulaminem sędziowskim imprez w OZ Judo i regionie, a także o tym, iż dwukrotna
nieobecność na kursach doszkoleniowo –

weryfikacyjnych eliminuje sędziego ze szkolenia

centralnego.
XIII. GKS PZJudo informuje, że prawo wyjazdu z ekipami klubowymi i z okręgów na zawody
zagraniczne mają wyłącznie sędziowie międzynarodowi, kontynentalni i związkowi aktualnie
zweryfikowania na dany rok. W wyjątkowych wypadkach na wniosek zainteresowanego Okręgu
lub Klubu Główna Komisja Sędziowska może wyrazić zgodę na wyjazd sędziów okręgowych
szkolenia centralnego. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia właściwego
poziomu sędziowskiego.
XIV.

Sędziowie wyłączeni ze szkolenia centralnego, pragnący wrócić do tego szkolenia powinni

spełniać następujące warunki:
1. złożyć pisemną deklarację odnośnie solidnej pracy w działalności sędziowskiej,
2. zostać zgłoszonym przez Okręg, który powinien brać pod uwagę pozytywną pracę
zainteresowanego w Okręgu jako sędziego oraz minimum 2 letni okres od chwili wycofania
ze szkolenia centralnego,
3. zdać egzamin teoretyczny i praktyczny,
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4. legitymować się ważną licencją sędziowską.
W/w. warunki w zakresie pkt. 1 i 2 powinny być dopełnione najpóźniej do 15 listopada roku
poprzedzającego złożenie wniosku o powrót do szkolenia centralnego.
XV.

Powrót sędziów międzynarodowych, kontynentalnych i związkowych następuje na podstawie
decyzji GKS poza limitami przyznawanymi corocznie okręgom z wyjątkiem przypadków
dyscyplinarnego usunięcia ze szkolenia centralnego.

XVI.
−

Zasady dotyczące zawodów ogólnopolskich:
sędziowie PZ Judo zobligowani są do zgłaszania organizatorowi oraz Sędziemu Głównemu

zawodów, iż nie będą korzystać z noclegów. W przypadku nie dokonania takiego zgłoszenia
sędzia będzie obciążany kosztami noclegu, a potrącenie będzie dokonywane z ryczałtu
sędziowskiego.
−
−

Sędzia Główny ma obowiązek brania udziału w konferencji technicznej zawodów.
należy obowiązkowo zgłaszać zamiany sędziów na zawody ogólnopolskie najpóźniej
w terminie 5 dni przed terminem zawodów na adres poczty elektronicznej: gks@pzjudo.pl oraz
Sędziemu Głównemu danych zawodów.

−

przypominamy, iż na zawodach obowiązuje zgodnie z Regulaminem Sędziowskim odpowiedni
strój sędziowski (vide: pkt. V.1.f obowiązującego Regulaminu Sędziowskiego),

−

w przypadku braku możliwości udziału w zawodach zastąpić sędziego może osoba posiadająca
ten sam lub wyższy stopień sędziowski.

XVII. Każdy aktywny sędzia judo w Polsce musi posiadać ważną licencje sędziowską, wydaną przez
PZJudo. Licencję sędziego sportowego można przyznać osobie, która spełnia warunki zawarte
w obowiązującym Regulaminie sędziowskim PZJudo.
Wniosek o wydanie licencji sędziowskiej w wersji elektronicznej znajduje się na stronie Polskiego
Związku Judo:web.pzjudo.pl w strefie sędziowskiej. Wypełniony wniosek należy wysłać na adres:
Polski Związek Judo
02-001 Warszawa
Al. Jerozolimskie 83/15

Opłata za licencje sędziowskie:

Sędziowie szkolenia centralnego: bez względu na stopień sędziowski opłata wynosi 100 zł.
Sędziowie szkolenia okręgowego: bez względu na stopień sędziowski opłata wynosi 60 zł.
W opłacie licencyjnej zawarte jest ubezpieczenie od NNW.

Opłatę można wnosić do PZ Judo w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. na konto:
Polski Związek Judo
02-001 Warszawa
Al. Jerozolimskie 83/15
nr konta 07 1160 2202 0000 0002 9357 2148z dopiskiem: imię i nazwisko, opłata za licencję sędziowską .
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XVIII. Informujemy także, iż w roku 2016 osobami odpowiedzialnymi tematycznie są:
−

Aleksandra Osman - wymiany międzynarodowe, klasyfikacje sędziów w regionach
i okręgach,

−

Maria Litwinowicz – sprawozdawczość z przeprowadzonych kursów sędziowskich
w okręgach, licencje sędziowskie.
Przewodnicząca GKS PZJudo
Anna Sołoducha

