
 Regulamin Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA 

 1.  Wprowadzenie 
 1.1.  Niniejszy regulamin określa zasady szkolenia i nominacji na zawody 

 sędziów wspinaczki sportowej  Polskiego Związku Alpinizmu  (PZA)  . 

 1.2.  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do  Komisji 
 Wspinaczki Sportowej PZA (KWS)  w porozumieniu z koordynatorem. 

 1.3.  KWS powołuje oraz odwołuje  koordynatora sędziów  (koordynator)  do 
 wcielania niniejszych przepisów w życie. 

 1.4.  Do obowiązków koordynatora należą w szczególności: 

 ■  prowadzenie ewidencji sędziów wspinaczki sportowej 

 ■  przyznawanie i anulowanie licencji sędziego 

 ■  wyznaczanie obsady sędziowskiej na zawody organizowane przez PZA 

 ■  nadzór nad sprawozdaniami i protokołami sporządzanymi przez 
 sędziów 

 ■  organizacja lub zlecanie organizacji kursów sędziowskich 

 1.5.  W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem koordynator 
 oraz KWS podejmują decyzje, kierując się dobrem sportu. 

 2.  Definicje 
 2.1.  Przepisy  - obowiązujące przepisy Wspinaczki Sportowej  publikowane 

 przez PZA. 

 2.2.  Zawody  - impreza organizowana lub współorganizowana  przez PZA, 
 znajdująca się w oficjalnym kalendarzu na dany rok, lub inna 
 zatwierdzona przez KWS. 

 2.3.  Licencja sędziowska  - jest nadawana i odbierana sędziemu  przez 
 koordynatora sędziów w imieniu PZA, według niniejszego regulaminu. 
 Licencja jest równoznaczna z konkretnym stopniem sędziowskim i 
 uprawnia do pełnienia odpowiednich funkcji podczas zawodów. 

 2.4.  Kurs sędziowski  - oficjalny kurs zatwierdzony przez  koordynatora w 
 porozumieniu z KWS. Jest organizowany lub koordynowany przez 
 koordynatora sędziów. 



 2.5.  Stopnie sędziowskie  - kolejne stopnie w hierarchii sędziów, od 
 najniższego do najwyższego: 

 ■  Stażysta  - może pełnić jedynie funkcję stażysty 

 ■  Sędzia  Konkurencji (SK)  - może pełnić jedynie funkcję  sędziego drogi 

 ■  Sędzia Wspinaczki Sportowej (Sędzia WS) - może pełnić funkcję 
 sędziego technicznego lub drogi 

 ■  Sędzia Główny (SG) - może pełnić funkcję sędziego głównego, 
 technicznego lub drogi 

 2.6.  Funkcje sędziowskie  - funkcje pełnione przez sędziów  podczas 
 zawodów 

 ■  Funkcja stażysty - towarzyszy sędziom drogi, wykonuje ich polecenia 

 ■  Funkcja sędziego drogi - pracuje na stanowisku sędziowskim, ocenia 
 starty i zapisuje wyniki, czuwa nad bezpieczeństwem zawodników, 
 wykonuje polecenia sędziego głównego 

 ■  Funkcja sędzia technicznego - zbiera wyniki od sędziów drogi, 
 przetwarza wyniki 

 ■  Funkcja sędziego głównego - organizuje pracę sędziów i zleca 
 wykonanie poszczególnych zadań, komunikuje się z organizatorem i 
 biurem, podejmuje decyzje, opracowuje wyniki 

 3.  Wymagania na stopnie sędziowskie 
 3.1.  Pierwszym stopniem sędziowskim jest Stażysta. 

 3.2.  Stażystą na sędziego konkurencji zostaje osoba która: 

 ■  odbyła kurs sędziowski, lub 

 ■  jest sędzią innej konkurencji i zapoznała się z przepisami nowej 
 konkurencji, lub 

 ■  pomagała w sędziowaniu zawodów jako wolontariusz oraz złoży 
 wniosek do koordynatora  o  zostanie stażystą (ocena kompetencji jest 
 uznaniowa i zależy od sędziego głównego, na którego zawodach staż 
 będzie się odbywał, oraz koordynatora sędziów) 

 3.3.  Sędzią Konkurencji zostaje Stażysta, który odbędzie i zaliczy staż w danej 
 konkurencji. 

 3.4.  Staż odbywa się poprzez pełnienie funkcji stażysty podczas zawodów. 
 Stażysta jest zobowiązany wykonywać polecenia wydawane przez 
 Sędziego Głównego lub innego członka zespołu. Staż zostaje zaliczony 



 po pozytywnej opinii Sędziego Głównego. W przypadku niezaliczenia 
 stażu należy go powtórzyć. 

 3.5.  Sędzią WS zostaje osoba, która spełnia wszystkie z poniższych 
 warunków: 

 ■  posiada uprawnienia sędziego konkurencji we wszystkich 
 konkurencjach wspinaczki sportowej 

 ■  odbyła kurs sędziowski (jeżeli nie został odbyty przed stażami, należy 
 odbyć kurs doszkalający) 

 ■  zda egzamin na sędziego WS. Egzamin odbywa się w stacjonarnie w 
 formie pisemnej lub zdalnie. Jest organizowany oraz oceniany przez 
 koordynatora sędziów lub inną wyznaczoną osobę. Zakres materiału to 
 przepisy oraz informacje praktyczne zdobyte podczas uczestnictwa w 
 zawodach (np. obsługa wymaganego sprzętu). Niezdany egzamin 
 można poprawić, po odbyciu dodatkowego nieodpłatnego stażu. 

 3.6.  Sędzią Głównym zostaje sędzia, który brał udział w minimum czterech 
 zawodach na stanowisku Sędziego WS i przynajmniej raz pełnił funkcję 
 sędziego technicznego. 

 3.7.  Licencja sędziowska jest dezaktywowana gdy sędzia nie bierze udziału w 
 zawodach przez trzy sezony z rzędu. Aby wznowić licencję, należy odbyć 
 nieodpłatny staż na dowolnych zawodach. 

 4.  Komunikacja między środowiskiem a koordynatorem 
 4.1.  Koordynator ustala oraz zarządza sposobem komunikacji ze 

 środowiskiem. 

 4.2.  Do środowiska sędziowskiego należą sędziowie wszystkich stopni, 
 stażyści, oraz osoby zainteresowane odbyciem kursu w bieżącym 
 sezonie. 

 4.3.  Medium komunikacji jest wykorzystywane do przekazywania oficjalnych 
 komunikatów do środowiska, nominacji obsady sędziowskiej, konsultacji 
 oraz ogłaszania zmian, 

 5.  Nominacja obsady sędziowskiej: 
 5.1.  Na każde zawody koordynator nominuje obsadę sędziowską. 

 5.2.  Obsada składa się z jednej osoby pełniącej funkcję sędziego głównego, 
 jednej osoby pełniącej funkcję sędziego technicznego oraz wielu osób 
 pełniących funkcję sędziego drogi lub stażysty. 



 5.3.  Przed każdymi zawodami ogłaszany jest nabór poprzez media 
 komunikacji. Powinien zawierać ilość potrzebnych sędziów (jeżeli jest już 
 znana) oraz informacje finansowe (jeżeli inne niż ustalone) 

 5.4.  Sędziowie mogą zgłaszać chęć pełnienia konkretnych funkcji na 
 zawodach do koordynatora sędziów za pośrednictwem jednego z mediów 
 komunikacji. 

 5.5.  Koordynator wyznacza  osoby pełniące konkretne funkcje. 

 5.6.  W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje wyższy stopień 
 sędziowski, mniejsza odległość od miejsca zamieszkania, możliwość 
 organizacji wspólnego transportu i noclegu oraz inne kwestie 
 organizacyjne. 

 5.7.  W przypadku braku wystarczającej ilości chętnych sędziów możliwe jest 
 powołanie stażysty na funkcję sędziego drogi. Stażysta dostaje wtedy 
 odpowiednie wynagrodzenie pieniężne. 

 5.8.  W przypadku braku chętnych, do pełnienia funkcji sędziego technicznego, 
 możliwe jest powołanie do tej roli sędziego konkurencji. 

 5.9.  W przypadku braku wystarczającej ilości chętnych istnieje możliwość 
 zaangażowania osób bez uprawnień sędziowskich, na prawach stażysty. 

 5.10.  W sytuacjach krytycznych, do pełnienia funkcji Sędziego Głównego może 
 zostać powołany Sędzia WS. 


