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Regulamin Sędziów Sportów Motorowych
Automobilklubu Opolskiego
§1
ZASADY OGÓLNE
Obowiązki i prawa Sędziów Sportu Motorowego regulują przepisy krajowe zawarte w
ustawie z dnia 29.07.2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298)
oraz regulaminach sportowych i organizacyjnych Polskiego Związku Motorowego tzn.
(Regulamin RSMP, GSMP, WSMP, Regulamin Ramowy KJS, Regulamin Uzupełniający
KJS, Regulamin PPAiK, Regulamin Enduro,), a także przepisy Międzynarodowego
Kodeksu Sportowego FIA, UEM, FIM.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI SĘDZIEGO
1. Sędzia sportowy Automobilklubu Opolskiego zobowiązany jest do znajomości przepisów
określonych w §1 i Statutu Stowarzyszenia, jakim jest Automobilklub Opolski oraz ich
ścisłego przestrzegania.
2. Sędzia sportowy Automobilklubu Opolskiego zobowiązany jest do zapoznania się z
kalendarzem imprez organizowanych przez Automobilklub Opolski (załącznik nr 1).
3. Sędzia sportowy Automobilklubu Opolskiego zobowiązany jest do aktywnej pomocy przy
organizacji i przeprowadzaniu imprez Automobilklubu Opolskiego.
4. Sędzia sportowy Automobilklubu Opolskiego zobowiązany jest do dbania o udostępniony
mu sprzęt i wyposażenie Automobilklubu Opolskiego.
5. Sędzia sportowy Automobilklubu Opolskiego zobowiązany jest do złożenia na koniec
każdego roku kalendarzowego licencji oraz książki pracy sędziego w celu weryfikacji,
oceny oraz przedłużenia na następny sezon sportów motorowych.
6. Sędziowie mają prawo do:
a. zgłaszania postulatów oraz wniosków wobec władz Automobilklubu Opolskiego,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Automobilklubu
Opolskiego,
c. korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez
Automobilklub Opolski,
d. korzystania z urządzeń i sprzętu Automobilklubu Opolskiego,
e. reprezentowania barw i noszenia odznaki Automobilklubu Opolskiego,
f. brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez
Automobilklub Opolski,
g. wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez Zarząd,
§3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMISJI SEDZIOWSKIEJ
1. Komisja Sędziowska Automobilklubu Opolskiego składa się z 5 osób:
- Przewodniczący
- Vce przewodniczący ds. Rekrutacji Sędziów
- Vce przewodniczący ds. Sprzętu i Wyposażenia
- Vce przewodniczący ds. Ekip Sędziowskich
- Sekretarz
2. V-ce przewodniczący ds. Ekip Sędziowskich odpowiedzialny jest za wyznaczenie
kierowników ekip sędziowskich, w składzie, których na stałe, w każdym sezonie
znajdować się będzie od 5 do 10 sędziów oraz minimum 1 kandydat na sędziego.
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3. Kierownicy Ekip Sędziowskich odpowiedzialni są za:
- rekrutację nowych sędziów do swojej ekipy,
- przeprowadzanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji swojej ekipy,
- opiekę nad powierzonym sprzętem i wyposażeniem,
- wyznaczania sędziów ze swojej ekipy do organizacji i przeprowadzania imprez
Automobilklubu Opolskiego wg zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora lub
Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej,
- prowadzenie ewidencji i oceny pracy swoich sędziów.
§4
UCZESTNICTWO W IMPREZACH
1. Poprzez uczestnictwo i pomoc w przeprowadzaniu imprez rozumieć należy:
udział w szkoleniu i spotkaniu organizacyjnym poprzedzającym imprezę,
udział w odprawie sędziów bezpośrednio przed i po imprezie,
odbiór niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
wykonywanie powierzonych zadań podczas imprezy,
czynny udział w koniecznych pracach porządkowych po imprezie,
zwrot sprzętu i wyposażenia,
2. Po zakończeniu zawodów lub na prośbę Dyrektora Zawodów każdy sędzia musi
przekazać sprawozdanie ze swojej pracy, (orzeczeń, protokołów, itp.).
3. Do chwili oficjalnego ogłoszenia wyników w danej imprezie, wszyscy sędziowie
zobowiązani są pozostać do dyspozycji Dyrektora Zawodów.
§5
OCENA PRACY SĘDZIEGO SPORTOWEGO
1. Przedłużanie licencji sędziowskich na kolejny rok odbywa się zgodnie z Regulaminem
Sędziów Sportowych wydanym przez PZM.
2. Komisja Sędziowska prowadzić będzie indywidualne oceny pracy sędziów, kierując się
następującymi kryteriami:
− Przestrzeganie poleceń i decyzji władz zawodów
− Znajomość i przestrzeganie obowiązujących regulaminów
− Znajomość i przestrzeganie harmonogramu czasowego zawodów oraz regulaminu
uzupełniającego,
− Aktywność i zaangażowanie w uczestnictwie w imprezach,
− Kultura osobista oraz sposób współdziałania z innym uczestnikami zawodów
sportowych, tj. władzami zawodów, sędziami i zawodnikami,
3. Sędziowie, których działalność zasługuje na szczególne wyróżnienie, na wniosek
Przewodniczącego Komisji mogą być wyróżnieni/nagrodzeni przez Zarząd
Automobilklubu Opolskiego.
§6
ZWROT KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W IMPREZACH
1. W związku z uczestnictwem w imprezie każdy sędzia ma prawo wystąpić do
Automobilklubu Opolskiego o zwrot poniesionych kosztów (załącznik nr 2).
2. Zwrot kosztów będzie dokonywany w terminie wyznaczonym przez organizatora, lecz nie
wcześniej niż po rozliczeniu się ze sprzętu pobranego do przeprowadzenia imprezy i
uzyskaniu akceptacji Dyrektora.
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3. W ramach kosztów, o których mowa w § 6 ust 1 każdy sędzia ma prawo do zwrotu
następujących kosztów:
-

zwrot kosztów przejazdu/dojazdu,
wypłat diet,
§7
DYSCYPLINA

1. Komisja Sędziowska Automobilklubu może wystąpić do Sądu Koleżeńskiego AO lub
Okręgowej Komisji Sędziów Sportowych PZM z wnioskiem o ukaranie lub o naganne
Sędziego, gdy:
− Sędzia sportowy nie uczestniczył w szkoleniu poprzedzającym zawody sportowe z
przyczyn niezależnych od organizatora,
− Sędzia sportowy niewłaściwie wykorzystał powierzony mu sprzęt,
− Sędzia sportowy nie zastosował się do harmonogramu czasowego zawodów
sportowych, tj. nie był o czasie w wyznaczonym miejscu, opuścił miejsce, za którego
obsługę był odpowiedzialny podczas rozgrywania zawodów, nie był obecny w czasie
wymaganym po zakończeniu części sportowej zawodów,
− Sędzia sportowy nie zna przepisów określających sposób działania podczas
przeprowadzania zawodów sportowych,
− Sędzia sportowy niewłaściwie współpracował z uczestnikami zawodów, tj. nie
stosował się do zaleceń władz zawodów oraz jego poziom kultury osobistej wzbudzał
powszechne oburzenie,
− Sędzia sportowy celowo dokonywał wpisów niezgodnych ze wskazaniami urządzeń
mierzących czas przejazdu zawodników, był nieobiektywny, nieuczciwy, co mogło
mieć znaczący wpływ na wyniki końcowe zawodów,
− Stwierdzono u sędziego sportowego stan nietrzeźwości lub odurzenia narkotykowego
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Powyższy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Automobilklubu
Opolskiego w dniu 10.03.2006r
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KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2006
LUTY
Opole
Kulig
Opole
Wyjazd na narty
Opole
Mini KJS
MARZEC
Opole
Mini KJS
Winów
Enduro
KWIECIEŃ
Opole
KJS Kierowca Roku
Skarbimierz
Sprint 1/4 mili
MAJ
Nysa
KJS Kierowca Roku
Opole
PPZM - 36 Rajd Festiwalowy
CZERWIEC
Skarbimierz
Sprint 1/4 mili
Opole
KJS Sobótkowy - PPAiK
LIPIEC
Winów
Motocross
Opole
Mini KJS
Winów
Motocross
SIERPIEŃ
Opole
Mini KJS
Winów
Enduro
WRZESIEŃ
Namysłów
KJS Namysłów
Skarbimierz
Sprint 1/4 mili
Opole
Tur-Aks
PAŹDZIERNIK
Bezpieczeństwo Ruchu
Opole
Drogowego
Winów
Enduro
Góra Św. Anny GSMP
LISTOPAD
Opole
Mini KJS
Grodków
KJS Grodków
GRUDZIEŃ
Dąbrowa
KJS Ford - Kierowca Roku
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Wzór rozliczenia sędziego

DELEGACJA

pieczęć

Na

nr

w dniach

do

Punkt

godz.

podać nazwę imprezy / zawodów

Lokalizacja

podać miejsce docelowe, nazwę punktu sędziowskiego i godzinę gotowości

W celu
określić stanowisko, rodzaj zadań etc

Dla
imię

nazwisko

Samochód
:

nr rej

poj silnika

podpis zlecającego delegację :

RACHUNEK KOSZTÓW
stawka 1
km

WYJAZD
miejscowość

data

PRZYJAZD
godz.

miejscowość

data

0,3590 zł
godz.

ilość km

Koszt przejazdu

zł

- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
Ryczałt na dojazdy
słownie :

- zł

Razem przejazdy + dojazdy

- zł

Diety
Noclegi
Dyrektor

Ekwiwalent sędziowski brutto
Prezes

Skarbnik

- zł

Koszty uzyskania przychodu (ekwiwalentu) 20%

- zł

Kwota do opodatkowania

Potwierdzam odbiór ww kwoty :

- zł

Podatek 19%

- zł

Ekwiwalent sędziowski netto
Data

podpis

- zł

Ogółem do wypłaty :
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