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REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POZTS
§1
1. Na podstawie §28 pkt 9 Statutu Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
tworzy się Regulamin Kolegium Sędziów POZTS.
2. Kolegium Sędziów POZTS, zwane dalej „Kolegium”, jest organem doradczym Zarządu
POZTS i reprezentuje wszystkich sędziów zamieszkałych na terenie jego działania.
3. Podstawowym obowiązkiem działalności Kolegium jest zapewnienie odpowiedniego
poziomu pracy sędziów tenisa stołowego w realizacji statutowych celów POZTS.

§2
1. W skład Kolegium wchodzi 5 osób: Przewodniczący oraz 4 członków zwykłych.
2. Skład Kolegium wybierany jest na czas trwania kadencji Zarządu POZTS, przy czym wybór
Kolegium musi nastąpić nie później niż 14 dni od wyboru Zarządu POZTS.
3. Wyboru składu Kolegium dokonuje się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Kolegium.
4. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Kolegium mają prawo uczestnictwa z
prawem głosowania wszyscy sędziowie tenisa stołowego minimum klasy okręgowej,
zamieszkali na terenie działania POZTS, którzy podczas upływającej kadencji Kolegium
przynajmniej raz pełnili funkcję sędziego w zawodach organizowanych przez PZTS lub
POZTS.
5. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Kolegium mają prawo uczestnictwa też
inne osoby na zaproszenie Kolegium, jednak bez prawa głosowania w wyborach
Kolegium.
6. Wyboru składu Kolegium dokonuje się poprzez głosowanie tajne, chyba że delegaci na
Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zdecydują inaczej.
7. W pierwszej kolejności wybiera się Przewodniczącego, który musi uzyskać bezwzględną
liczbę głosów, a następnie wybiera się pozostałych członków Kolegium zwykłą
większością głosów oraz delegatów na Walne Zebranie Kolegium Sędziów PZTS.
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8. Członkiem Kolegium może zostać każdy z prawem do głosowania na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym Kolegium.
9. Przebieg Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Kolegium jest protokołowany.
10. Informacja o wybranym składzie Kolegium jest przekazana do wiadomości Prezesa
POZTS.

§3
Kolegium zajmuje się całokształtem pracy sędziowskiej oraz nadzoruje pracę sędziów na
terenie działania POZTS w celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu sędziowania
zgodnego z obowiązującymi przepisami ITTF.

§4
1. Przewodniczący Kolegium po konsultacji z pozostałymi członkami Kolegium wyznacza
sędziów do prowadzenia zawodów organizowanych przez POZTS.
2. Przewodniczący Kolegium po konsultacji z pozostałymi członkami Kolegium, proponuje
sędziów do prowadzenia zawodów organizowanych przez PZTS na terenie działania
POZTS, w sposób przewidziany przez regulamin rozgrywek PZTS.
3. Przy wyznaczaniu sędziów Przewodniczący Kolegium oraz jego członkowie biorą pod
uwagę klasę sędziowską, rodzaj zawodów i ich rangę oraz koszty ponoszone w związku
z rozliczeniem przejazdów.
4. Prezes POZTS ma prawo konsultacji obsady sędziowskiej w turniejach indywidualnych
oraz w mistrzostwach województwa organizowanych przez POZTS.
5. Kolegium ma obowiązek prowadzenia rejestru działalności poszczególnych sędziów oraz
ich klas sędziowskich.
6. Do obowiązków Kolegium należy także:
a) organizowanie spotkań z sędziami oraz tworzenie wytycznych w celu poprawy jakości
sędziowania i jego ujednolicenia oraz prezentowania zmian w przepisach ITTF,
b) przeprowadzanie kursów dla sędziów tenisa stołowego,
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c) czuwanie nad należytym poziomem etyczno-moralnym sędziów, a w wypadkach
rażącego naruszenia tych zasad, wnioskowanie o ukaranie dyscyplinarne sędziego w
formie przewidzianej w §37 pkt 1d,
d) utrzymywanie ciągłego kontaktu z sędziami, w celu reagowania na problemy, z
którymi spotykają się sędziowie wykonujący swoje obowiązki,
e) rekomendowanie sędziów do egzaminów na licencję sędziowską PZTS oraz na
egzamin sędziego międzynarodowego ITTF,
f) godne reprezentowanie sędziów i okręgu poza terenem działania POZTS.

§5
1. Kolegium zbiera się w pełnym składzie przynajmniej raz na pół roku swojej działalności, w
celu omówienia swojej dotychczasowej pracy i wyznaczenia zadań na przyszłość.
2. Posiedzenia Kolegium są protokołowane.
3. W pilnych sprawach Przewodniczący Kolegium może podjąć decyzję jednoosobowo i bez
konsultacji, w imieniu całego Kolegium.
4. Kolegium w pełnym składzie podejmuje ważne decyzje związane z działalnością
sędziowską w formie uchwał i kieruje je do zatwierdzenia przez Zarząd POZTS.
5. Corocznie na Zebraniu Sprawozdawczym POZTS, Kolegium na żądanie władz POZTS
składa sprawozdanie ze swojej działalności, z którym ma prawo zapoznać się każdy sędzia
działający na terenie POZTS.
6. Na koniec kadencji podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Kolegium,
Przewodniczący Kolegium przedstawia sprawozdanie z całej działalności Kolegium, które
zostaje poddane pod dyskusje.
7. Końcowe sprawozdanie Kolegium, wraz z ewentualną adnotacją o zaproponowanych
poprawkach przyjętych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kolegium, jest
przekazane do informacji Prezesa POZTS.
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§6
1. W przypadku, gdy Przewodniczący zrezygnuje ze swojej funkcji lub z istotnych przyczyn
nie może pełnić swoich obowiązków, zwykli członkowie Kolegium wybierają nowego
Przewodniczącego.
2. W przypadku, gdy 4 zwykłych członków Kolegium nie może się porozumieć co do wyboru
nowego Przewodniczącego, dodatkowy głos przysługuje Prezesowi POZTS.
3. W przypadku, gdy zwykły członek Kolegium zrezygnuje ze swojej funkcji, z istotnych
przyczyn nie może pełnić swoich obowiązków lub został wybrany na Przewodniczącego w
sposób przewidziany w § 6 pkt 1, Przewodniczący dobiera nowego członka Kolegium,
4. Aby mieć pewność co do kompetencji, osoby wybrane w sposób przewidziany w § 6 pkt
1-3 muszą mieszkać na terenie działania POZTS oraz posiadać co najmniej klasę sędziego
związkowego nadawaną przez PZTS.

§7
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd POZTS.

§8
Niniejszy Regulamin po zatwierdzeniu przez Zarząd POZTS może zostać zmieniony tylko przez
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kolegium w drodze głosowania, a wszelkie
zmiany muszą być zatwierdzone przez Zarząd POZTS.

Kolegium Sędziów
POZTS w Rzeszowie

Zatwierdzono podczas posiedzenia Zarządu POZTS w dniu: ... .

