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REGULAMIN  
KOLEGIUM S ĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO 

ZWI ĄZKU KOLARSKIEGO 
 

ROZDZIAŁ I 
 

§ 1 
 
Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, zwane dalej 
„KOLEGIUM”, jest Komisją Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, 
powołana do kierowania sprawami sędziowskimi WZkol.. 
 

§ 2 
 
KOLEGIUM działa na podstawie Statutu WZkol., uchwał Zarządu, Przepisów PZKol 
oraz niniejszego Regulaminu KS. 
 

§ 3 
 
W zakresie swojej działalności KOLEGIUM podlega Zarządowi WZkol.. 
 

ROZDZIAŁ II 
 

§ 4 
 
Celem KOLEGIUM jest: 

a) kierowanie całokształtem działalności sędziowskiej, 
b) ustalanie głównych kierunków działalności sędziowskiej, 
c) popularyzacja Przepisów Sportowych, 
d) podnoszenie poziomu sędziów i sędziowania. 

 
§ 5 

 
KOLEGIUM realizuje swoje cele i zadania w szczególności przez : 

a) prowadzenie szkolenia i doszkalania kadr sędziowskich, 
b) ocenę poziomu sędziowania zawodów i podejmowanie stosownych decyzji 

 i wniosków, 
c) ocenę kwalifikacji sędziów do sędziowania zawodów z kalendarza imprez 

WZkol., 
d) prowadzenie ewidencji sędziów WZkol., 
e) typowanie kandydatów do egzaminów na klasę Narodową, 
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f) wyznaczanie sędziów na szkolenia centralne i międzyokręgowe 
g) prowadzenie wymiany doświadczeń, wymiany sędziów i współpracy z innymi 

RZKol, 
h) nadawanie sędziom wyróżnień sędziowskich za długoletnią pracę sędziowską, 
i) przedstawianie wniosków do Zarządu WZKol. w sprawie nadawania sędziom 

odznaczeń państwowych, resortowych, sportowych i tytułu sędziego 
honorowego, 

j) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych dotyczących prowadzenia zawodów 
regionalnych, 

k) rozpatrywanie spraw odstępstw od przestrzegania niniejszego regulaminu, 
l) rozpowszechnianie Przepisów Sportowych wśród zawodników, trenerów 

 i organizatorów imprez, 
m) opracowywanie rocznych planów pracy, stanowiących podstawę do bieżącej 

pracy KOLEGIUM, 
n) opracowanie okresowych i rocznych sprawozdań KOLEGIUM Sędziów, 
o) współdziałanie z Zarządem WZkol. i jego Komisjami na rzecz rozwoju 

 i popularyzacji kolarstwa, 
p) występowanie do Zarządu WZkol. w sprawach sędziów i organizacji imprez 

regionalnych, 
q) nadzór nad przestrzeganiem Statutu Związku, Przepisów Sportowych i Uchwał 

Zarządu WZkol.. 
 

ROZDZIAŁ III 
 
 

§ 6 
 
Członkiem KOLEGIUM może być każdy Sędzia Kolarski WZkol., który jest obecny 
na zebraniu lub złoży pisemną zgodę na kandydowanie i pracę w KOLEGIUM. 
 
 

§ 7 
 
Godność członka honorowego KOLEGIUM nadaje Walne Zebranie Sprawozdawczo 
– Wyborcze Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego sędziom szczególnie 
zasłużonym. 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

§ 8 
 
Władzami KOLEGIUM są : 

a) Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Sędziów WZkol., 
b) KOLEGIUM Sędziów WZkol., 
c) Komisje : Szkolenia, Przepisów i Obsad, powoływane w miarę potrzeb. 
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§ 9 

 
1. Kadencja Kolegium Sędziów, wybranego przez Walne Zebranie 

Sprawozdawczo – Wyborcze Sędziów WZkol., trwa cztery lata. 
2. Wybór Kolegium Sędziów odbywa się w głosowaniu tajnym. 
3. innym rodzaju głosowania może zadecydować 80% delegatów przy obecności 

co najmniej – połowy uprawnionych do głosowania. 
4. Uchwały Kolegium Sędziów, w tym kadrowe, zapadają zwykłą większością 

głosów. 
 

§ 10 
 

1. Kolegium Sędziów, w trakcie kadencji, może dokooptowywać nowego członka 
w miejsce , ustępującego lub zwolnionego w czasie kadencji. 

2. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

ROZDZIAŁ V 
 

§ 11 
 
Najwyższą władzą Kolegium Sędziów jest WALNE ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE SĘDZIÓW Wielkopolskiego Związku 
Kolarskiego zwoływane przez Kolegium Sędziów raz na cztery lata. 
 
 

§12 
 

1. Delegatami na Walne Zebranie Sędziów WZkol. są wszyscy sędziowie 
WZkol.. 

2. Delegatami mogą być tylko sędziowie kolarscy WZkol. posiadający aktualną 
licencję. 

 
§ 13 

 
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – 

Wyborczego Sędziów WZkol., Kolegium Sędziów zawiadamia Sędziów 
minimum 14 dni przed terminem Zebrania. 

2. Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 50% Sędziów WZkol.. 
 

§ 14 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Sędziów WZkol. 
należy : 
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a) uchwalanie wytycznych dla działalności Kolegium Sędziów na następną 
kadencję, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz 
Kolegium Sędziów, 

c) wybór Przewodniczącego Kolegium Sędziów, 
d) wybór członków Kolegium Sędziów, 
e) uchwalanie Regulaminu Kolegium Sędziów i jego zmian. 

 
§ 15 

 
1. Kolegium Sędziów WZkol. składa się z 3 członków, w tym : 

a. Przewodniczącego KOLEGIUM wybieranego przez Walne Zebranie 
Sprawozdawczo – Wyborcze Sędziów, 

b. Wiceprzewodniczącego KOLEGIUM, 
c. Sekretarza KOLEGIUM Sędziów, 

2. Zebrania KOLEGIUM Sędziów odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej 
jak dwa razy w roku, ( przed sezonem – najpóźniej w kwietniu, po sezonie – 
najpóźniej w listopadzie). 

3. Co najmniej raz w roku powinno się odbyć zebranie informacyjne 
KOLEGIUM Sędziów WZkol. z Sędziami. 

4. Nieobecność członka KOLEGIUM na trzech kolejnych lub pięciu niekolejnych 
zebraniach, bez względu na przyczyny, powołuje automatyczne skreślenie 
 ze składu KOLEGIUM. 

5. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego, do czasu wyboru, pracami 
KOLEGIUM kieruje Wiceprzewodniczący KS. 

6. W okresie między Walnymi Zebraniami, w miarę potrzeby, Przewodniczącego 
Kolegium odwołuje i powołuje w głosowaniu tajnym, KOLEGIUM 
poszerzone o Sędziów klasy N-UCI i N WZkol.. 

 
§ 16 

 
Do kompetencji KOLEGIUM Sędziów należy w szczególności : 

a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 
WZkol. 

b) reprezentowanie Zarządu WZkol. i działanie w jego imieniu, 
c) uchwalanie planów pracy, 
d) opracowywanie preliminarzy wydatków związanych z funkcjonowaniem 

KOLEGIUM Sędziów, które po zatwierdzeniu przez Zarząd WZkol. stanowią 
podstawę finansową do działalności Kolegium Sędziów, 

e) ustalenie klucza wyborczego i zwoływanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo 
– Wyborczego, 

f) interpretacja niniejszego Regulaminu KOLEGIUM jako pierwszej instancji. 
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§ 17 
 

1. W celu realizacji regulaminowych zadań KOLEGIUM Sędziów pośród 
Sędziów może powołać: Komisję Szkolenia i Przepisów oraz Komisja 
Ewidencji i Obsad Sędziowskich. 

2. Do kompetencji Komisji Szkolenia i Przepisów Sportowych należy : 
a. szkolenie Sędziów i wdrażanie zmian Przepisów Sportowych PZKol, 
b. opracowywanie testów i zestawów pytań egzaminacyjnych, 
c. przeprowadzanie egzaminów na Klasę Sędziowską do klasy „O”, 

3. Do kompetencji Komisji Ewidencji i Obsad Sędziowskich należy: 
a. opracowywanie i wydawanie Kalendarza Obsad Sędziowskich imprez 

kolarskich , 
b. sukcesywne wystawianie i wysyłanie delegacji sędziowskich, 
c. sukcesywne wysyłanie składów Komisji Sędziowskich do organizatora 

 i Sędziego Głównego, 
d. analiza sprawozdań Sędziów Głównych, podejmowanie decyzji 

 i wniosków usprawniających, 
e. sporządzanie statystycznej analizy pracy sędziów imprez z kalendarza 

regionalnego WZkol., 
f. prowadzenie listy sędziów wraz z aktualizacją adresową, 
g. prowadzenie ewidencji Odznaczeń i Dyplomów przyznawanych 

sędziom. 
4. Posiedzenia Komisji KOLEGIUM odbywają się w miarę potrzeb. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI  
 

§ 18 
 
W sprawach ogólnych nie związanych z prowadzeniem zawodów a dotyczących 
sędziów w pierwszej instancji decyzje podejmuje Zarząd WZkol. Nie dotyczy to 
decyzji Komisji Egzaminacyjnej WZkol. na klasy sędziowskie, wynik egzaminu nie 
podlega apelacji. 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

§ 19 
 
 

1. KOLEGIUM ma prawo do nagradzania i wyróżniania zasłużonych 
 dla kolarstwa sędziów. 
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2. KOLEGIUM może występować do Zarządu PZKol o nadanie odznaczeń 
państwowych i resortowych sędziom. 

 
§ 20 

 
1. KOLEGIUM ma prawo nakładania kar na: sędziów jak również kierowania 

wniosków do Komisji Dyscypliny WZkol. a dotyczących zawodników, 
trenerów, instruktorów, działaczy a dotyczących zachowania na zawodach. 

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje i wysokość kar określają 
Przepisy Sportowe. 


