REGULAMIN WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU.

§1
Wydział Sędziowski zajmuje się całokształtem spraw związanych z zarządzaniem działalnością
sędziów piłki siatkowej w oparciu o niniejszy regulamin oraz Statut ŁZPS. Zobowiązany jest do
współpracy z innymi Wydziałami w ramach ŁZPS.

§2
Działalność Wydziału oparta jest na Statucie ŁZPS.

§3
W skład Wydziału oraz jego Komisji powoływani są sędziowie piłki siatkowej ŁZPS :
1. Przewodniczący Wydziału wybierany jest przez zgromadzonych sędziów na Walnym
Zebraniu Wyborczym, zwykłą większością głosów, spośród kandydatów obecnych
podczas wyborów.
2. W skład Wydziału Sędziowskiego wchodzi od 5 do 11 sędziów zaproponowanych przez
Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego ŁZPS i zaakceptowany przez Zarząd ŁZPS.
3. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego w trakcie kadencji, do czasu
przeprowadzenia nowych wyborów, pracami Wydziału kieruje z-ca Przewodniczącego
lub wybrany z jego grona przedstawiciel.
4. W przypadku odwołania lub rozwiązania Wydziału Sędziowskiego, nowy Wydział
wybiorą delegaci – sędziowie w możliwie najkrótszym czasie.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 3 lub pkt. 4 termin
przeprowadzenia wyborów do WS ŁZPS określi Zarząd ŁZPS w czasie nie dłuższym niż 3
miesiące.
6. Wydział Sędziowski ma prawo wnioskować do Zarządu ŁZPS o odwołanie swego członka
z ważnych, merytorycznych uzasadnionych powodów.
7. W przypadku odwołania członka Wydziału Sędziowskiego Przewodniczący może
wnioskować do Zarządu o zatwierdzenie nowej kandydatury.

§4
W ramach Wydziału Sędziowskiego działają :
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja Organizacyjna.
Komisja Szkolenia, Przepisów Gry i Kwalifikacji.
Komisja Obsad Zawodów i Analiz
Komisja Etyki Sędziowskiej.
Komisja Statystyki i Wizerunku Medialnego.

§5
Kierownictwo Wydziału Sędziowskiego ŁZPS zwane dale Prezydium stanowią :
1.
2.
3.
4.
5.

Przewodniczący Wydziału.
Zastępca Przewodniczącego Wydziału.
Przewodniczący Komisji Obsad i Analiz.
Przewodniczący Komisji Szkolenia, Przepisów Gry i Kwalifikacji.
Przewodniczący Komisji Etyki Sędziowskiej.

2. PODZIAŁ ZAGADNIEŃ PROBLEMOWYCH ORAZ CZYNNOŚCI W WYDZIALE.

§6
Do zakresu działań Przewodniczącego Wydziału należy w szczególności :
1. Bieżące kierowanie pracami Wydziału i jego wszystkich Komisji.
2. Kreowanie polityki personalnej.
3. Delegowanie sędziów na szkolenia, kursy, seminaria i zawody krajowe i zagraniczne.
4. Rozstrzyganie spraw wymagających doraźnego działania.
5. Reprezentowanie Wydziału Sędziowskiego

§7
Do zakresu działań Zastępcy Przewodniczącego Wydziału należy :
1. Zastępowanie Przewodniczącego Wydziału w razie jego nieobecności.
2. Bezpośredni nadzór nad Komisją Etyki.
3. Wykonywanie innych zadań uzgodnionych z Przewodniczącym Wydziału.

§8
Do zadań Komisji Organizacyjnej należy :
1. Weryfikowanie istniejących dokumentów oraz tworzenie procedur regulujących
prawidłowe funkcjonowanie Wydziału Sędziowskiego.
2. Doskonalenie metod efektywnej współpracy z Zarządem ŁZPS oraz pozostałymi
Wydziałami, ewaluacja działań.

§9
Do zadań Komisji Szkolenia, Przepisów Gry i Kwalifikacji należy :
1. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności sędziów ŁZPS poprzez :
a. Bieżące prowadzenie szkolenia sędziowskiego, w tym również z zastosowaniem
nowoczesnych technologii informatycznych.
b. Opracowywanie perspektywicznych i rocznych programów szkoleniowych.
c. Realizowanie założeń szkoleniowych na podstawie zatwierdzonego Programu dla
grupy kandydatów na kursy Szczebla Centralnego.
d. Organizowanie i prowadzenie zajęć na kursach, szkoleniach i naradach.
e. Organizowanie i prowadzenie kursów dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej.
f. Opracowywanie wytycznych do szkolenia sędziów w województwie.
g. Opracowywanie materiałów szkoleniowych i testów egzaminacyjnych dla potrzeb
szkolenia sędziów.
h. Obserwacja i ocena pracy sędziów oraz stosowanej przez nich interpretacji
przepisów gry i techniki sędziowania.

2. Powoływanie kwalifikatorów oceniających pracę sędziów.
3. Dokonywanie weryfikacji przydatności sędziów do prowadzenia rozgrywek.
4. Kierowanie na egzamin ze znajomości przepisów gry i protokółowania oraz opiniowanie
etycznego zachowania sędziego, zgodnie z regulaminem sędziego PZPS.
5. Opracowywanie list kwalifikacyjnych sędziów, wnioskowanie o zmianę klasy
sędziowskiej.
6. Uczestniczenie i prowadzenie zajęć na naradach i konsultacjach trenerskich ŁZPS.

§ 10
Do zadań Komisji Obsad Zawodów i Analiz należy :
1. Delegowanie obsad sędziowskich na wszystkie zawody ujęte w komunikatach
rozgrywkowych ŁZPS a także na zawody międzynarodowe organizowane i rozgrywane na
terenie miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego.
2. Delegowanie obsad sędziowskich na spotkania i turnieje towarzyskie jak również na
zawody okolicznościowe, zgłoszone do biura ŁZPS oficjalnym pismem.
3. Egzekwowanie przepisów ujętych w Regulaminie Obsad, który precyzuje zasady
dokonywania nominacji sędziowskich jak i dyspozycyjności sędziów.
4. Dokonywanie analiz statystyk i dyspozycyjności sędziów na zawodach.
5. Opracowywanie wniosków dyscyplinarnych dotyczących sędziów ŁZPS.
6. Opracowywanie wniosków o nadanie wyższych klas i uprawnień sędziowskich.
7. Współpraca z innymi statutowymi i organizacyjnymi komórkami ŁZPS.

§ 11
Do zadań Komisji Etyki Sędziowskiej należy :
1. Nadzór nad przestrzeganiem oraz egzekwowanie przepisów i zasad ujętych w Kodeksie
Etyki.
2. W przypadku poważnych naruszeń dyscypliny przez sędziego Komisja Etyki
obligatoryjnie kieruje wniosek do Wydziału Dyscypliny ŁZPS.

§ 12
Do zadań Komisji Statystyki i Wizerunku Medialnego należy :
1. Prowadzenie pełnych statystyk w zakresie nominacji sędziowskich jak i dyspozycyjności
sędziów.
2. Wdrażanie nowych metod komunikacji elektronicznej.
3. Obsługa strony internetowej ŁZPS.
4. Utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami prasy i telewizji.

§ 13
Sekretarzem Wydziału jest sędzia powołany przez przewodniczącego Wydział.
Do zakresu czynności sekretarza Wydziału należy :
1. Protokółowanie zebrań, opracowywanie komunikatów, gromadzenie dokumentacji,
prowadzenie korespondencji itp.
2. Prowadzenie szczegółowej ewidencji dokumentów związanych z działalnością Wydziału
Sędziowskiego ŁZPS.
3. Wykonywanie innych czynności uzgodnionych z Przewodniczącym Wydziału.

3. KOMPETENCJE WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO.

§ 14
Wydział Sędziowski zbiera się na posiedzenia co najmniej 1 raz na pół roku. Posiedzenia
zwołuje Przewodniczący Wydziału. Do spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Wydziału
należą między innymi :
1. Ukonstytuowanie się Wydziału Sędziowskiego.
2. Rozpatrywanie, zatwierdzanie oraz kontrola perspektywicznych planów pracy Wydziału
3. Ocena sędziowania zawodów przez sędziów ŁZPS.
4. Nadawanie uprawnień sędziom do prowadzenia poszczególnych rodzajów rozgrywek.
5. Przygotowanie wniosków o :
a. Nadanie sędziom lub pozbawianie ich uprawnień do sędziowania spotkań
szczebla wojewódzkiego.
b. Nadanie sędziom klasy : K, III, II, I
c. Wnioskowanie o nadanie tytułu Sędziego Honorowego PZPS
d. Przyznanie sędziom odznaczeń i wyróżnień.
e. Kierowanie sędziów na kursy unifikacyjno-szkoleniowe dla kandydatów.
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych przez Prezydium Wydziału lub Komisje.
7. Ocena pracy Prezydium Wydziału i jego poszczególnych Komisji.
8. Zmiany organizacyjne w składzie Wydziału w okresie trwania kadencji.

§ 15
1. Prezydium Wydziału rozpatruje sprawy bieżące, w razie potrzeby wspólnie z członkami
poszczególnych Komisji oraz innymi zaproszonymi osobami.
2. Decyzje Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów,
decyduje głos prowadzącego Prezydium.

§ 16
Sprawy bieżące, leżące w gestii poszczególnych komisji, rozpatrywane są we własnym
zakresie przez te komisje, zgodnie z ustalonym podziałem zagadnień problemowych.

§ 17
W okresie pomiędzy zebraniami Wydziału decyzje dotyczące spraw sędziowskich podejmuje
Prezydium Wydziału. W razie potrzeby doraźne decyzje może podejmować indywidualnie
Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego. Decyzje te są następnie zatwierdzane na
najbliższym Prezydium.

§ 18
Wydział przedstawia Zarządowi ŁZPS zagadnienia, które zgodnie z odpowiednimi przepisami
wymagają akceptacji Zarządu ŁZPS.

§ 19
Odwołania od decyzji Wydziału Sędziowskiego i jego Prezydium rozpatruje Zarząd ŁZPS.

§ 20
Decyzje i podejmowane działania publikowane są na bieżąco w dostępnych środkach
komunikacji ŁZPS.

§ 21
Wszelkie zmiany regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd ŁZPS.

§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd ŁZPS.

