Uchwała Zarządu PZKendo z dnia 01.02.2014.
Anex do uchwały 04.10.2014r.
Dnia 04.10.2014 zarząd przyjął anex do uchwały dotyczący klas sędziowskich kendo:
1. / KLASA SĘDZIOWSKA
a/Klasa sędziowska jest przyznawana po przesłaniu do PZK : kendo@kendo.pl wniosku o przyznanie danej
klasy, w którym udokumentowane są wymagane kryteria.
b/po uzyskaniu danej klasy i wniesieniu opłaty licencyjnej na dany rok otrzymuje się nr licencji
c / PZK przyznaje licencje i podaje do publicznej wiadomości listę sędziów na dany rok z wyszczególnieniem
klasy oraz e-mail w celu możliwości kontaktu przez Organizatora danych zawodów.
2. / Ustala się 4 stopniowy system klas sędziowskich:
A_KLASA I : Sędzia międzynarodowy PZK i EKF:
WYMAGANIA :
-udział w kursach sędziowskich EKF,
-wskazanie oficjalne, jako kandydat do sędziowania ME i MŚ przez PZK,
-minimum 5 dan,
-wybranie przez EKF lub IKF na minimum jedne ME lub MŚ,
Uprawnienia:
Zwrot kosztów podróży w obrębie kraju na wskazane zawody lub turniej przez PZK ( pociąg II klasa ).
Zwrot kosztów podróży w wysokości do 500EUR na ME lub MŚ, jeśli EKF lub IKF wybrał danego sędziego
do sędziowania ME lub MŚ ( kwota uzgadniana każdorazowo w zależności od środków PZK)
Uwagi :
Tytuł dożywotni – brak opłaty licencyjnej dla PZK po uzyskaniu klasy międzynarodowej PZK i IKF jako
sędzia.
B_KLASA II: Sędzia międzynarodowy PZK:
Wymagania:
-udział minimum raz na 5 lat w kursie sędziowskim EKF,
-minimum 5 dan,( warunek szczególny 4 dan z uzasadnieniem stażu miedzynarodowego)
-udział, jako sędzia w zawodach międzynarodowych minimum 5 turniejów ( potwierdzone ),
-udział raz na 3 lata w kursie krajowym lub EKF,
-opłata za licencję rocznie: 50zł ( zaprzestanie opłat- przy kolejnym wznowieniu należy uzupełnić okres
niepłacenia)
Tytuł dożywotni po spełnieniu powyższych kryteriów,
Uprawnienia:
-tytuł sędziego międzynarodowego PZK uprawnia do wystąpienia o zgłoszenia na kurs sędziowski IKF jako
kandydat na sędziego ME lub MŚ.
-zwrot kosztów podróży w obrębie kraju na wskazane zawody lub turniej przez PZK ( pociąg II klasa ).
C_KLASA III: Sędzia krajowy PZK:
tytuł przyznawany po kwalifikacji na okres od jednego kursu do drugiego kursu ( minimum jeden rok), :
Wymagania:
-minimum 3 dan,
-udział w kolejnych kursach sędziowskich organizowanych przez PZK,
-opłata za licencję rocznie: 80zł ( zaprzestanie opłat przy kolejnym wznowieniu należy uzupełnić okres
niepłacenia)

-udział jako sędzia w turniejach min. krajowych
Uprawnienia:
zwrot kosztów podróży w obrębie kraju na wskazane zawody lub turniej przez PZK ( pociąg II klasa )
D_KLASA IV: Sędzia regionalny PZK:
tytuł przyznawany po kwalifikacji na okres od jednego kursu do drugiego kursu ( minimum jeden rok), :
Wymagania:
-minimum 2 dan,
-udział w kolejnych kursach sędziowskich organizowanych przez PZK,
-udział jako sędzia w turniejach regionalnych ,
-opłata za licencję rocznie: 20zł ( zaprzestanie opłat przy kolejnym wznowieniu należy uzupełnić okres
niepłacenia)
Przepisy dodatkowe
3. / Wymagania dotyczące sędziów IMP, DMP, oraz sędziowania turniejów pod patronatem PZK.
1. MP, DMP:
a /dzięki pozyskanym środkom z licencji sędziowskich, PZK powołuje sedziów spośród osób, które spełniają
powyższe wymagania. PZK zapewnia zwrot kosztów podróży ( pociąg II klasa).
Pozostałe koszty: nocleg, wyżywienie zapewnia organizator.
b / Zaleca się , iż sędzią głównym IMP, DMP był sędzią klasy I.
2 .Turniej pod patronatem PZK:
a/Aby turniej mógł uzyskać patronat PZK , na każdym polu walki musi być minimum jeden sędzia KLASY II
z aktualnie opłaconą licencją PZK.
b/ Zaleca się iż sędzią głównym turnieju był sędzia klasy I lub klasy II.
c/ PZK wskazanemu sędziemu głównemu zwraca koszty podróży ( pociąg II klasa).
3 / Krajowy Kurs Sędziowski
a/Zakłada się ,że kurs odbywał się będzie nie rzadziej niż raz na dwa lata
b/Prowadzącym zajęcia na kursie może być sędzia minimum KLASY II ( wskazane by był to sędzia klasy I.)
c/Kurs trwa minimum dwa dni a jego zajęcia merytoryczne prowadzone są zgodnie z aktualnym
regulaminem IKF.
4/ W wyniku, uczestnictwa w kursie nabywa się możliwość przyznania kwalifikacji klasy IV lub klasy III oraz
potwierdzenia kwalifikacji klasy II.
5/ Zarząd PZK podejmuje ostateczną decyzję co do przynania klasy sędziowskiej oraz nominowania
sędziego na dany turniej, mistrozstwa itp.

