
 

REGULAMIN WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 
SLĄSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE

W KATOWICACH
Poprawiony 14.10.2015r.

Na podstawie & 27 statutu Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie w Katowicach postanawia się co następuje:

& 1.

1. Wydział  Sędziowski  Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie (zwany   
dalej WS SZHL) jest organem   SZHL  skupia i kieruje 
działalnością sędziów hokeja na lodzie z  obszaru działania  
Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie.

                                                                                    & 2
1. Zarząd  WS  SZHL składa się z Przewodniczącego powoływanego przez Zarząd  SZHL oraz

do  pięciu członków  powoływanych  na wniosek Przewodniczącego przez Zarząd SZHL.

2. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu  WS SZHL lub Przewodniczącego WS SZHL     
Zarząd SZHL może powołać w jego miejsce inna osobę.

3. WS SZHL po każdym sezonie składa Zarządowi SZHL sprawozdanie ze swojej działalności.

4. Posiedzenia Zarządu WS SZHL odbywają się zgodnie z ustalonym  harmonogramem  nie rzadziej 
jednak niż raz na dwa miesiące i są protokołowane.

 
   & 3.

1. W  rozumieniu  Regulaminu  –  „  sędziami  hokeja  na  lodzie”  są  osoby  posiadające  aktualne 
uprawnienia  do  prowadzenia  zawodów hokeja  na  lodzie,  organizowanych przez  SZHL i  PZHL 
oraz posiadające aktualne licencje sędziowskie tych Związków.

2. Przynależność do WS SZHL  powstaje z chwilą uzyskania kwalifikacji poprzez udział w kursach  
                    kandydackich i zdaniu egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.



         

&  4.

Do kompetencji  i zakresu działalności Wydziału Sędziowskiego należy:

  opracowanie planów szkolenia kadry sędziowskiej,
 przedstawiania propozycji w zakresie realizacji przepisów sportowych i sędziowskich,
 organizowanie kursów unifikacyjno – szkoleniowych i seminariów  dla sędziów
 wytyczanie głównych kierunków w zakresie szkolenia ,egzaminów praktycznych (obserwacji)
 opiniowanie wniosków w zakresie pomocy materialnej dla sędziów,
 ustalanie składów osobowych sędziów do prowadzenia zawodów,
 ocena rywalizacji  wśród sędziów,

 ustalanie strategii i zasad  współpracy z WS PZHL , które winny być  opracowane i ujęte w formie 
zapisu,

 działanie w celu zachowania należytego poziomu etyczno – moralnego wśród sędziów.
 podejmowanie innych działań służących popularyzacji sportowej rywalizacji w hokeju na lodzie 

oraz znajomości przepisów dyscypliny.
.
                                                                                   & 5.

          1. Wydział Sędziowski SZHL powołuje  Komisje Szkoleniową oraz inne komisje i zespoły robocze jakie    
             uzna za niezbędne dla swojej działalności. 
         

& 6.

         1. Decyzje Zarządu WS SZHL podejmowane są w  formie  uchwał.

         2. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu  WS SZHL 
            w tym Przewodniczącego.

        3. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku  równej ilości rozstrzyga głos 
            Przewodniczącego.

& 7

1. Sędziowie zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz  aktywnego uczestniczenia 
w działalności Wydziału Sędziowskiego.

          Obowiązek ten obejmuje znajomość przepisów gry hokeja na lodzie i dbałość o należytą kondycje 
             fizyczną i psychiczną konieczną do prowadzenia zawodów.

2. Przed każdym sezonem rozgrywkowym sędziowie zobowiązani są przystąpić do egzaminu    
kwalifikacyjnego przed powołaną przez Zarząd  Komisją Szkoleniową. Tylko przystąpienie i zdanie 
egzaminu w Okręgu kwalifikuje i upoważnia nominowanych sędziów do uczestnictwa i przystąpienia 
do egzaminu na kursie szczebla centralnego WS PZHL.

3.  W przypadku nie stawienia się w pierwszym terminie (z różnych względów ) lub negatywnego wyniku 
egzaminu kwalifikacyjnego. Sędzia zobowiązany jest do zdania egzaminu poprawkowego (drugi i 
ostatni termin) w terminie do 1-go miesiąca. Nie zaliczenie egzaminu w jednym z dwóch 
wyznaczonych terminów  skutkuje pozbawieniem licencji na dany sezon!

       4. Sędziowie prowadzący zawody na tafli , muszą posiadać przed każdym sezonem rozgrywek ważne 
badania lekarskie podpisane przez lekarza sportowego oraz polisę ubezpieczeniową.

              Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje pozbawieniem licencji sędziowskiej na dany sezon.

5. Sędzia może być urlopowany maksymalnie na dwa sezony, jeżeli po tym okresie nie wróci do  
działalności traci uprawnienia sędziego.



6. Sędzia może zgłosić przed lub w trakcie trwania sezonu prośbę na piśmie o czasowe zwolnienie  go z 
obowiązków  sędziowskich ( nie wykazywać go w obsadach  sędziowskich na mecze ) nie dłużej 
jednak niż  1 miesiąc. Po tym okresie  jeżeli nie zgłosi swojej  gotowości do sędziowania będzie  
urlopowany do końca sezonu i traci licencje na dany sezon.

    
7. Obowiązki Sędziego funkcyjnego pełni osoba:

- która skończyła 50 lat lub przed ukończeniem 50 lat wykonywała obowiązki sędziego 20 lat na lodzie, 
- stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie funkcji sędziego lodowego;
- czynna posiadająca licencje sędziego lodowego.    

& 8

1. Sędziowie  zobowiązani są do wnoszenia opłat koniecznych dla prowadzenia działalności WS SZHL
 w postaci:

 składek na kasę koleżeńską,
 stosownych opłat licencyjnych na dany sezon,

2. Wysokość opłat ustala każdorazowo przed danym sezonem Zarząd WS SZHL

3. Pozyskiwane środki Zarząd WS SZHL może przeznaczyć na :

 sprawy organizacyjne,
 zapomogi,
 upominki – nagrody
 inne cele sportowe.

& 9

1.    Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz statutów  SZH  i  PZHL Sędziowie podlegają   
odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w „Regulaminie  Dyscyplinarnym” opracowanym przez   
SZHL  i  PZHL.

2. Integralną częścią tego Regulaminu jest Regulamin dyscyplinarny.

                                                                                           &10

              Prawo interpretacji  niniejszego Regulaminu przysługuje WS SZHL i Zarządowi SZHL

& 11 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  uchwalenia przez Zarząd  Śląskiego Związku Hokeja 
na Lodzie w Katowicach  uchwałą nr 36 z 14.10.2015 roku.

Katowice  14 październik  2015r.

                         Załącznik do Regulaminu WS  SZHL



REGULAMIN DYSCYPLINARNY  .  

1. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zawodach, kara pieniężna w wysokości ryczałtu 
/brutto/ należnego na funkcji na którą został wyznaczony na danym szczeblu rozgrywek. Za 
drugą  nieobecność w sezonie kara jest o 100% wyższa! Za kolejną  nieobecność – zawieszenie 
do końca sezonu!!
Do czasu uregulowania należności nieuwzględnianie w obsadzie.

2. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na  treningu lub szkoleniu kara pieniężna wynosi 50,00 
zł, jeżeli nie zostanie uregulowana kara pieniężna sędzia nie zostanie ujęty w obsadzie.  

3. Za niedostarczenie w wyznaczonym terminie arkusza szkoleniowego zawieszenie na okres 3-
ch tygodni, kara biegnie od dnia dostarczenia arkusza. Do czasu nieoddania arkusza 
zawieszenie w obsadzie. Istnieje możliwość zamiany 3 tygodniowego okresu zawieszenie 
poprzez wpłatę w wysokości  50 zł.
Jeżeli do 3 tygodni od daty terminu nadsyłania arkusza nie zostanie on  przesłany do 
szkoleniowca będzie zawieszony do końca sezonu.

4. Za nieuregulowanie w terminie, (do dwóch tygodni od dnia zaliczenia egzaminu 
kwalifikacyjnego przed sezonem),  należności z tytułu licencji, oraz wpłaty do kasy 
koleżeńskiej, zawieszenie do czasu wpłaty.

5. Za samowolne prowadzenie meczy względnie sparingów bez wyznaczenia przez referat 
obsady, względnie bez powiadomienia o takowym referatu obsady lub Przewodniczącego WS 
zawieszenie do czasu podjęcia decyzji przez Zarząd .

6. Za samowolne podwyższenie ryczałtu sędziowskiego oraz kosztów podróży/obowiązuje tabela/ 
, zawieszenie do czasu podjęcia decyzji przez  Zarząd WS.

7. Za samowolną reklamę sponsora nie współpracującego z WS , zawieszenie do czasu 
wyjaśnienia i podjęcia decyzji przez Zarząd WS.

8. Zabrania się sędziom w kontaktach ze środkami masowego przekazu wyrażać opinie o pracy 
sędziów prowadzących zawody , pomocniczych. Zawieszenie do czasu wyjaśnienia 
okoliczności oraz podjęcia decyzji przez Zarząd WS SZHL

9. Za zachowanie niegodne sędziego na zawodach hokejowych zawiesza się do czasu 
rozpatrzenia sprawy przez Zarząd WS.

10. Sędziowie wyznaczeni na mecz zobowiązani są do powiadomienia o swojej obecności 
sekretarza zawodów najpóźniej 15 min przed spotkaniem.Za spóźnienie się na zawody kara 
w wysokości  20,00zł

11. Zarząd WS SZHL wyjaśnia, że zawieszenie w obsadzie wg któregokolwiek z powyższych 
punktów nie zwalnia sędziego z dalszej działalności.
W przypadku wystąpienia przekroczeń  kilku  z w/w punktów następuje zsumowanie okresów 
zawieszenia!

12. Zarząd WS SZHL zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
13. Sprawy nie ujęte w Regulaminie Dyscyplinarnym SZHL będą rozpatrywane na podstawie 

stosownych Regulaminów PZHL
14. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia: zasad etyki sędziego, zasad współżycia 

koleżeńskiego, - zawiesza się sędziego w jego obowiązkach do czasu podjęcia decyzji przez 
Zarząd WS SZHL Zarząd może podjąć decyzję do wykluczenia z grona członków WS 
włącznie.

15.     Dopuszczalne  są zmiany w obsadzie sędziowskiej  po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z
Ref. Obsady, każda zmiana będzie  karana wpłatą do Kasy koleżeńskiej w wysokości 10,00 
zł.

            Wpłaty  należy dokonać  u obsadowego do dnia ukazania się nowej obsady.
         

Zarząd  WS SZHL 


