REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ
OBOWIĄZUJĄCY OD SEZONU 2016/2017
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
Przedmiot Regulamin
1. Regulamin Komisji Sędziowskiej ŁZPR, zwany dalej „Regulaminem”, określa:
1) organizację wewnętrzną Komisji Sędziowskiej ŁZPR, w tym tryb wyboru
przewodniczącego Komisji,
2) zadania i kompetencje Komisji Sędziowskiej ŁZPR,
3) zasady i tryb funkcjonowania Komisji Sędziowskiej ŁZPR,
4) wykroczenia porządkowe sędziów oraz tryb postępowania Komisji
w sprawach tych wykroczeń.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o sędziach bez bliższego określenia rozumie
się wszystkich sędziów, zarówno piłki ręcznej, jak i piłki ręcznej plażowej.
§2
Status prawny Kolegium
1. Komisja Sędziowska ŁZPR działa w ramach Łódzkiego Związku Piłki Ręcznej.
2. Komisja Sędziowska ŁZPR jest organem doradczym i wykonawczym Zarządu
ŁZPR w sprawach dotyczących prowadzenia zawodów zgodnie z przepisami gry
w piłkę ręczną i piłkę ręczną plażową.
3. Komisja Sędziowska ŁZPR stanowi przedstawicielstwo autonomicznego
środowiska sędziów.
4. Komisja Sędziowska ŁZPR podlega ocenie i nadzorowi Zarządu Łódzkiego
Związku Piłki Ręcznej, któremu składa coroczne sprawozdanie ze swej
działalności.
Rozdział 2.
Wybór i mianowanie organów Komisji Sędziowskiej ŁZPR
§3
Wybór przewodniczącego Komisji Sędziowskiej
1. Przewodniczącego KS ŁZPR wybiera Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Sędziów.
2. W przypadku ustąpienia przewodniczącego w trakcie trwania kadencji,
do czasu przeprowadzenia nowych wyborów przewodniczącego, pracami
Komisji Sędziowskiej ŁZPR kieruje zastępca przewodniczącego.
3. Kadencja przewodniczącego KS ŁZPR trwa 4 lata lub przez okres trwania
kadencji Zarządu ŁZPR.
4. Przewodniczący KS ŁZPR zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Sędziów w ostatnim roku trwania kadencji, 1-2 weekend września
(po Kursokonferencji sędziów szczebla centralnego).
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt. 2 zastępca
przewodniczącego KS ŁZPR zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze
Sędziów w terminie nie później niż trzy miesiące od dnia ustąpienia.
6. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 sędziów posiadających ważną licencję,
przewodniczący KS ŁZPR zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Sędziów,
w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku.
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§4
1. Przewodniczący KS ŁZPR jest wybierany w głosowaniu tajnym przez Walne
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze sędziów piłki ręcznej, którzy posiadali
licencję sędziowską ważną do 30 lipca roku wyborczego.
2. W zebraniu, o którym mowa w pkt. 1, biorą udział z głosem stanowiącym oraz
czynnym i biernym prawem wyborczym sędziowie związkowi i okręgowi,
posiadający ważną licencję zwanymi dalej „elektorami”. Każdy z elektorów
może skorzystać z prawa wyborczego tylko osobiście i ma prawo tylko
do jednego głosu.
3. W zebraniu, o którym mowa w pkt. 1, mogą brać ponadto udział z głosem
doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego KS ŁZPR.
4. Zebranie, o którym mowa w pkt. 1, zwołuje i otwiera ustępujący
przewodniczący KS ŁZPR, a prowadzi przewodniczący zebrania wybrany przez
uczestników posiadających czynne i bierne prawo wyborcze zgodnie
z zatwierdzonym porządkiem i regulaminem obrad.
5. Wyboru przewodniczącego KS ŁZPR dokonuje się na podstawie niniejszego
regulaminu, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3.
§5
1. Kandydatów na przewodniczącego KS ŁZPR, w liczbie nieograniczonej
zgłaszają wyłącznie elektorzy spośród osób, które:
a) uczestniczą w zebraniu,
b) posiadają, co najmniej bierne prawo wyborcze,
c) wyraziły zgodę na kandydowanie,
d) są czynnymi sędziami piłki ręcznej (okręgowymi i związkowymi).
2. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania, która zawiera
wyłącznie
oficjalnie
zgłoszone
kandydatury,
ułożone
w
porządku
alfabetycznym, pozostanie jedno nieskreślone nazwisko.
3. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego KS ŁZPR zgłoszono wielu kandydatów,
za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał ponad połowę ważnych
głosów.
4. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego KS ŁZPR zgłoszono wielu kandydatów,
ale żaden z nich nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów, zarządza się
drugą turę wyborów, w których bierze udział tylko dwóch kandydatów
z najwyższą liczbą uzyskanych ważnych głosów. Za wybranego uważa się tego
z dwóch kandydatów, który uzyskał w drugiej turze większą ilość głosów.
5. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego KS ŁZPR zgłoszono tylko jednego
kandydata, za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał ponad połowę
ważnych głosów. W przeciwnym przypadku zgłasza się nową kandydaturę
i powtarza głosowanie. Procedurę tę stosuje się, aż do uzyskania poparcia
kandydata przez ponad połowę ważnych głosów elektorów.
Rozdział 3.
Struktura organizacyjna KS ŁZPR
§6
1. Przewodniczący KS ŁZPR ustala i przedstawia Zarządowi ŁZPR, skład Komisji
Sędziowskiej w liczbie od 4 do max. 7 osób ( w przypadku minimalnej liczby
członków komisji, funkcje mogą być łączone) i pełnią oni następujące funkcje:
a) Przewodniczący KS ŁZPR,
b) Zastępca przewodniczącego,
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c) Sekretarz,
d) Referent szkolenia,
e) Referent do spraw obsady sędziowskiej,
f) członkowie.
2. Przewodniczący KS ŁZPR jest rekomendowany w skład Zarządu ŁZPR.
§7
Cele i zadania KS ŁZPR
1. Do zadań KS ŁZPR należy:
a) dokonywanie obsad sędziów na wszystkie zawody organizowane przez
ŁZPR i zleconych przez ZPRP, a także meczy i turniejów towarzyskich,
b) reprezentowanie środowiska sędziowskiego ŁZPR w kraju i zagranicą,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego
Sędziów,
d) zgłaszanie sędziów na listy sędziów ligowych i delegatów do Kolegium
Sędziów ZPRP,
e) przekazywanie interpretacji przepisów gry w piłkę ręczną na podstawie
materiałów Kolegium Sędziów ZPRP w trakcie corocznej kursokonferencji
i dodatkowo drogą mailową,
f) typowanie i kierowanie sędziów na kursy dla kandydatów na sędziów
związkowych organizowanych przez ZPRP,
g) określanie zasad pracy Komisji oraz warunków koniecznych do wpisania
na listę sędziów na rozgrywki szczebla wojewódzkiego,
h) ustalanie listy sędziów na rozgrywki szczebla wojewódzkiego
i zgłaszanie ich do zatwierdzenia przez Zarząd ŁZPR,
i) ocena pracy sędziów prowadzących zawody szczebla wojewódzkiego,
j) nakładanie kar upomnienia, odsunięcia od prowadzenia zawodów
lub innych na podstawie,
k) wydawanie komunikatów i biuletynów szkoleniowych,
l) szkolenie sędziów okręgowych, związkowych prowadzących zawody
szczebla wojewódzkiego i centralnego, a także szkoleniowców (trenerów
i instruktorów),
m) organizowanie kursów a następnie egzaminów kwalifikacyjnych
na sędziów okręgowych,
n) wydawanie licencji sędziowskich.
o) dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi z corocznych wpłat
za opłatę licencyjną wnoszoną na kursokonferencji sędziów okręgu
łódzkiego oraz innych wpłat na rzecz Komisji ŁZPR,
p) wnioskowanie o przyznawanie sędziom odznaczeń i wyróżnień,
q) wnioskowanie do Zarządu ŁZPR propozycji wysokości ryczałtów
sędziowskich.
2. Opłata licencyjna księgowana jest na koncie ŁZPR i w całości należy do Komisji
a wypłata z konta może nastąpić wyłącznie na polecenie przewodniczącego
Komisji Sędziowskiej, po przedstawieniu uchwały KS ŁZPR. Każdy sędzia
otrzymuje imienne potwierdzenie wniesienia opłaty na druki ścisłego
zarachowania.
3. Działalność KS ŁZPR finansowana jest ze środków ŁZPR i innych wpłat na jej
rzecz, w tym także z działań marketingowych promujących i wspierających
potrzeby organizacyjno-rzeczowe społeczności sędziowskiej ŁZPR.
4. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej ŁZPR:
a) organizuje pracę KS ŁZPR,
b) reprezentuje KS ŁZPR na zewnątrz,
c) zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów,
d) prowadzi posiedzenia KS ŁZPR, ustala tematykę termin i miejsce spotkań,
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e) przedstawia Zarządowi ŁZPR sprawy, które wymagają zatwierdzenia bądź
akceptacji.
5. Referent obsady KS ŁZPR wyznacza sędziów okręgowych lub związkowych
posiadających uprawnienia (aktualne licencje) na rozgrywki i turnieje
organizowanie w okręgu łódzkim.
6. W szczególnych przypadkach na pisemny wniosek Zarządu ŁZPR, Klubu
Sportowego, a także na ich koszt, KS ŁZPR może delegować na zawody
obserwatora, do obowiązków, którego należy np. szczegółowy opis organizacji
zawodów i pracy sędziów.
§8
Posiedzenia Komisji Sędziowskiej ŁZPR
1. Posiedzenia KS ŁZPR są zwoływane w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz
na 2 miesiące,
2. Komisja Sędziowska podejmuje decyzje w formie uchwał, zarządzeń, orzeczeń
porządkowych, postanowień i komunikatów.
3. Decyzje KS ŁZPR zapadają zwykłą większością głosów członków Komisji,
w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. KS ŁZPR podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym chyba, że na uzasadniony
wniosek członka Komisji zostanie zarządzone głosowanie tajne.
6. Decyzje KS ŁZPR podpisuje przewodniczący Komisji z tym, że sentencje
orzeczeń porządkowych podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni
na posiedzeniu.
7. Z posiedzenia KS ŁZPR sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
posiedzenia i protokolant.
Rozdział 4.
Postępowanie w sprawach wykroczeń sędziów
§9
Komisja Sędziowska ŁZPR prowadzi postępowanie dyscyplinarne w stosunku
do sędziów piłki ręcznej i orzeka o nałożeniu kary za naruszenie regulaminów
i przepisów.
§ 10
Rodzaje kar porządkowych dla sędziów
Karami porządkowymi dla sędziów są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) odsunięcie od wykonywania funkcji sędziego na okres do 3 miesięcy.
Karę odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego orzeka się w pełnych
tygodniach i miesiącach.
§ 11
Kary dodatkowe dla sędziów
Dodatkowymi karami porządkowymi dla sędziów są:
1) zawieszenie licencji sędziego,
2) wnioskowanie do Zarządu ŁZPR o zakaz wykonywania
organizacyjnych i sportowych.
3) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem.
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funkcji

§ 12
Wszczęcie postępowania porządkowego
1. KS ŁZPR wszczyna postępowanie niezwłocznie po uzyskaniu materiałów
uzasadniających popełnienie porządkowego od Przewodniczącego KGiD ŁZPR.
2. Nie wszczyna się postępowania przed Komisją, jeżeli od dnia popełnienia przez
sędziego wykroczenia porządkowego upłynął rok.
§ 13
Rozprawa przed Komisją
1. Postępowanie w sprawie wykroczenia porządkowego sędziego toczy się
w formie rozprawy przed Komisją na posiedzeniu plenarnym lub przed
zespołem orzekającym, powołanym przez Przewodniczącego Komisji
w składzie, co najmniej 3-osobowym.
2. W rozprawie ma prawo udziału sędzia obwiniony o popełnienie wykroczenia
porządkowego.
3. Obwiniony sędzia przybywa na rozprawę na własny koszt.
4. Jeżeli obwiniony został prawidłowo powiadomiony o miejscu i terminie
rozprawy, jego nieobecność nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy
i wydaniu orzeczenia.
§ 14
Zasady orzekania w trakcie postępowania porządkowego stosuje się odpowiednio
postanowienia § 16 i § 57 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP.
§ 15
Rodzaje orzeczeń porządkowych
Komisji Sędziowskiej– w zależności od wyników postępowania dowodowego:
1) nakłada karę porządkową, jeżeli uzna, że zebrany w sprawie materiał
dowodowy potwierdza popełnienie wykroczenia;
2) uniewinnia obwinionego od popełnienia zarzucanego mu czynu, jeżeli
uzna, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala
na stwierdzenie popełnienia wykroczenia;
3) umarza postępowanie porządkowe, jeżeli sprawa nie podlega jurysdykcji
KS ŁZPR.
§ 16
Ogłaszanie i doręczanie orzeczeń porządkowych
1. Rozstrzygnięcia Komisji Sędziowskiej w sprawach wykroczeń porządkowych
zapadają w formie orzeczeń zwykłą większością głosów na posiedzeniu
plenarnym Komisji lub członków zespołu orzekającego.
2. Orzeczenie porządkowe Komisji powinno zawierać sentencję, krótkie
uzasadnienie formalne i merytoryczne oraz informację o środkach jego
zaskarżenia.
3. Sentencję orzeczenia ogłasza się na posiedzeniu, na którym sprawa została
rozpoznana.
4. Orzeczenie porządkowe powinno być doręczone obwinionemu na piśmie
w ciągu 14 dni od daty jego ogłoszenia.
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§ 17
Odwołania od orzeczeń porządkowych
Od orzeczenia porządkowego Komisji Sędziowskiej obwinionemu sędziemu
przysługuje odwołanie do Zarządu ŁZPR w ciągu 14 dni od daty otrzymania tego
orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
§ 18
Wszystkie nieuregulowane niniejszym regulaminem sprawy będą interpretowane
przez KS ŁZPR w zgodzie z Regulaminami i Statutem wydanymi przez ŁZPR.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd ŁZPR w dniu 30.05.2016 r.
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