Komunikat Sędziowski 5/2017
Prezydium Kolegium Sędziów PZP
z dnia 10 listopada 2017 r.

W związku z corocznym obowiązkiem przekazywania raportów do PZP oraz na potrzeby analiz
statystycznych uprzejmie prosimy poszczególne PKS OZP o przesłanie następujących informacji:
1) liczby sędziów pływania w klasie II i I z aktualną licencją na lata 2017-2020 (stan na 31 grudnia 2017 r.)
w rozbiciu na kobiety i mężczyzn,
2) ilości przeprowadzonych kursów na uprawnienia sędziego pływania klasy II oraz doszkoleń,
zakończonych egzaminem na klasę I w 2017 r. wraz z podaniem liczby uczestników oraz w rozbiciu na
kobiety i mężczyzn,
3) wykazu pełnionych funkcji na zawodach przez sędziów związkowych pływania w 2017 r. Prosimy
o wpisywanie informacji w poniższym wzorze tabeli:
L.p. Nazwa zawodów
Miejsce i termin zawodów
Pełniona funkcja
I.

przykład (imię i nazwisko sędziego):
Jan Kowalski (sędzia związkowy), JZ0000.

1.

Mistrzostwa OZP

Gdańsk, 25.07.2016 r.

Sędzia główny

2.

Sobota pływacka

Bielsko-Biała, 10.12.2016 r.

insp. nawrotów od str. startu

4) wszelkich zmian w danych kontaktowych (telefon, e-mail) do sędziów klasy związkowej lub zmian
w składach Prezydiów.
5) w związku z procesem planowania funkcji sędziów głównych oraz starterów na imprezy centralne,
zgodnie z kalendarzem imprez PZP na 2018 r., PKS PZP prosi o podanie wytypowanych przez PKS OZP
nazwisk sędziów związkowych (zgodnie z poniższą tabelą w proporcji maksymalnie 5 kandydatów na
sędziów głównych i 2 sędziów starterów), wg wzoru:
Funkcja
Rok uzyskania
Rok
L.p.
Imię i nazwisko
uprawnień sędziego
Sędzia
Starter
urodzenia
klasy związkowej
główny
1.

Dodatkowo, PKS PZP uprzejmie prosi wyznaczanych sędziów głównych imprez centralnych o uzupełnienie
sprawozdań z poszczególnych zawodów imprez centralnych, zgodnie z kalendarzem na rok 2017.
Zgodnie z ustaleniami (Komunikat PKS PZP nr 1/2009) czas przekazywania sprawozdań to 14 dni po
odbytych zawodach.
Sprawozdania z zawodów oraz powyższe informacje prosimy o przesyłanie na skrzynkę e-mailową:
prezydiumkspzp@wp.pl
do dnia 5 stycznia 2018 r.
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