REGULAMIN KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów
Zatwierdzony uchwałą nr 126/2014 przez Zarząd PZPC w dniu 10.10.2014 roku.

§1
Komisja Sędziowska działa przy Zarządzie PZPC na podstawie § 30 ust. 1 lit. B oraz § 34 Statutu PZPC i
niniejszego Regulaminu.

Skład Komisji.
§2
1. Komisja Sędziowska składa się z 11 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
2. Kadencja Komisji Sędziowskiej trwa przez okres kadencji Zarządu PZPC.
3. W przypadku śmierci, ustąpienia bądź odwołania członka Komisji z jej szeregów, przysługuje jej prawo
kooptacji, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
4. W przypadku, gdy odwołanie lub ustąpienie dotyczy Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, nowy
Przewodniczący wybierany jest z dotychczasowego składu Komisji.
5. Członkami Komisji Sędziowskiej mogą być wszyscy sędziowie posiadający opłaconą licencję sędziowską
na zawody centralne. Członkostwo w komisji ustaje z chwilą zaprzestania opłacania licencji na zawody
centralne.
6. Komisja Sędziowska ma prawo zwykłą większością głosów odwołać każdego członka Komisji w
przypadku nie wywiązywania się z przyjętych obowiązków, braku aktywnego uczestniczenia w pracach
Komisji lub działaniami sprzecznymi ze statutem PZPC, właściwego OZPC i niniejszego Regulaminu.
7. Od decyzji o odwołaniu, bądź zawieszeniu przysługuje odwołanie do Prezydium PZPC w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji. Postanowienie Prezydium PZPC w tej sprawie jest ostateczne.
8. Maksymalny wiek sędziego na zawody centralne, posiadającego aktualną licencję, ustala się na 70 rok
życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Komisji Zarząd PZPC może przyznać
licencję na kolejny rok.
§3
1. W okresie między posiedzeniami Komisji Sędziowskiej, jej uprawnienia posiada Prezydium Komisji, z
wyjątkiem występowania o nadanie stopni sędziów międzynarodowych.
2. W skład 5 osobowego Prezydium Komisji wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz
Komisji oraz 2-ch członków wybranych spośród pozostałych członków Komisji.
3. Prezydium na koniec każdego roku składa Komisji informację ze swej działalności.

Wybory do Komisji.
1.
2.

3.

4.

§4
Komisja Sędziowska wybierana jest podczas Ogólnopolskiej Kursokonferencji Sędziowskiej odbywającej
się na minimum 14 dni przed Krajowym Zjazdem Delegatów PZPC.
Delegatów na Ogólnopolską Kursokonferencję Sędziowską, na której wybierana jest Komisja Sędziowska
delegują okręgowe związki podnoszenia ciężarów spośród sędziów posiadających opłaconą licencję na
zawody centralne.
Liczba Delegatów z poszczególnych OZPC ustalona jest z zachowaniem zasad delegowania uczestników
na Krajowy Zjazd Delegatów PZPC pomniejszona o 50% przy zachowaniu zasady zaokrąglania do pełnej
liczby w „dół” (np. 5 mandatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZPC – 2 Delegatów na Ogólnopolską
Kursokonferencję Sędziowską).
Kandydatów na Przewodniczącego oraz Członków Komisji (z zachowaniem wymagań określonych w § 2
pkt. 5) zgłaszają pisemnie do PZPC okręgowe związki podnoszenia ciężarów na minimum 21 dni przed
Ogólnopolską Kursokonferencją Sędziowską, na której odbywają się wybory.

5. OZPC mogą zgłosić po 1 Kandydacie na Przewodniczącego oraz:
a. - 1 kandydacie na członka Komisji Sędziowskiej (4 lub mniej delegatów),
b. - 2 kandydatów na członka Komisji Sędziowskiej (5 lub więcej delegatów).
6. Głosowanie jest tajne. W pierwszej kolejności wybierany jest Przewodniczący Komisji, a następnie 10
członków Komisji.
7. Nowo wybrany Przewodniczący, na pierwszym zebraniu Komisji bezpośrednio po wyborach proponuje
Komisji kandydatów na Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

Zakres działania.
§5
Komisja organizuje, nadzoruje i realizuje zadania związane z sędziowaniem i przeprowadzaniem
indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski, a także innych zawodów oraz opracowuje niezbędne w
tym zakresie regulaminy i przepisy, działając w oparciu o przepisy IWF, EWF, Statut PZPC i niniejszy
Regulamin.
§6
W szczególności do zadań i uprawnień Komisji należy:
a) dokonywanie wewnętrznego podziału pracy członków Komisji,
b) dokonywanie jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów sędziowskich w podnoszeniu ciężarów
na terenie kraju w oparciu o przepisy IWF i EWF,
c) prowadzenie ewidencji sędziów,
d) dokonywanie obsady sędziowskiej w imprezach organizowanych przez PZPC,
e) nadzorowanie i organizowanie szkolenia oraz doszkalania sędziów,
f) awansowanie sędziów na kolejne stopnie i występowanie o nadanie stopni sędziów międzynarodowych,
g) sprawowanie władzy dyscyplinarnej w stosunku do sędziów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i
regulaminami,
h) zatwierdzanie rekordów Polski,
i) opracowywanie regulaminów zawodów centralnych i sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem,
j) przeprowadzanie weryfikacji zawodów, dokonywanie analiz i oceny ich przebiegu,
k) ewidencjonowanie spraw związanych ze zmianą barw klubowych zawodniczek i zawodników,
l) nadzorowanie prawidłowości systemów zawodów w OZPC w zakresie obowiązujących regulaminów oraz
przepisów PZPC, IWF, EWF,
m) opiniowanie Zarządowi PZPC kandydatów do obsad sędziowskich w imprezach międzynarodowych,
n) organizowanie corocznej Ogólnopolskiej Kursokonferencji Sędziowskiej,
o) nadzorowanie działalności komisji sędziowskich OZPC,
p) rozpatrywanie i rozstrzyganie protestów złożonych do Komisji,
q) coroczne składanie sprawozdania z działalności Komisji podczas Ogólnopolskiej Kursokonferencji
Sędziowskiej
§7
Komisja przedkłada Zarządowi PZPC wnioski o ustalenie wysokości opłat za wydanie licencji sędziowskiej na
dany rok kalendarzowy.

Organizacja pracy
§8
1. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej 1 raz w roku
2. Posiedzenia Prezydium Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku
3. Posiedzenia Komisji, bądź Prezydium Komisji zwołuje Przewodniczący, lub osoba przez niego
upoważniona
4. W szczególnych przypadkach posiedzenie Komisji, bądź Prezydium Komisji może zwołać Prezes PZPC lub
osoba przez niego upoważniona
5. Z posiedzeń Komisji, jej Prezydium sporządzane są protokoły zawierające istotne elementy dyskusji oraz
przyjęte uchwały, bądź wnioski

§9
Posiedzeniom Komisji, jej Prezydium przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich
nieobecności osoba wybrana spośród obecnych na posiedzeniu członków Komisji, bądź Prezydium.
§ 10
1. Uchwały, decyzje Komisji, jej Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.
2. Sprawy natury technicznej i porządkowej, nie wymagające podjęcia uchwał, rozstrzygane są w trybie
decyzji podejmowanych przez Przewodniczącego i 2-ch członków Prezydium.

Postanowienia końcowe
§ 11
W sprawach ogólnych (technicznych, dyscyplinarnych itp.) dotyczących wszystkich sędziów zastosowanie
mają przepisy IWF, EWF, PZPC, które precyzuje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPC.

