
Pytania –  sprawy sędziowskie 

1. Podstawowym zadaniem sędziego jest…. 

 Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów wędkarskich 

2. Kto może byd sędzią wędkarskim wszystkich szczebli? 

 Każdy członek PZW, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej o nienagannej postawie, 

sprawny psychicznie i fizycznie, który ukooczył 18 lat i uzyskał licencję sędziowską  

3. Jaki znasz podział na klasy sędziowski? 

 Sędzia klasy podstawowej w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej 

 Sędzia klasy okręgowej w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej 

 Sędzia klasy krajowej w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej 

 Sędzia klasy międzynarodowej 

4. Kto może zostad sędzią klasy podstawowej? 

 Członek PZW, który wykaże się przed komisją egzaminacyjną, powołana przez 

właściwy OKS znajomością regulaminów zawodów w dyscyplinach wędkarskich lub w 

dyscyplinie rzutowej i praktyczną umiejętnością sędziowania 

5. Kto może zostad sędzią klasy okręgowej? 

 sędzią klasy okręgowej w dyscyplinach wędkarskich lub w dyscyplinie rzutowej może 

zostad aktywny sędzia klasy podstawowej danej dyscypliny, który po co najmniej 2 – 

letnim wykonywaniu funkcji sędziego, wykaże się przed komisją egzaminacyjną, 

powołaną przez właściwy OKS – znajomością zasad organizacji sportu wędkarskiego, 

regulaminów danej dyscypliny, przepisów dotyczących spraw sędziowskich oraz 

praktyczną umiejętnością sędziowania odpowiednich dyscyplin.  

6. Kto może zostad sędzią klasy krajowej? 

 sędzią klasy krajowej w dyscyplinach wędkarskich lub dyscyplinie rzutowej może 

zostad aktywny sędzia klasy okręgowej, o co najmniej 3 -letnim stażu w danej 

dyscyplinie, który wykaże się przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez GKS 

znajomością zasad organizacji sportu wędkarskiego, regulaminów danej dyscypliny, 

przepisów dotyczących spraw sędziowskich oraz praktyczną umiejętnością 

sędziowania na różnych funkcjach sędziowskich. 

7. Kto przyznaje sędziom tytuły i licencje sędziowskie? 

 sędziemu klasy podstawowej i okręgowej Zarządy Okręgów na wniosek okręgowych 

kapitanatów sportowych 

 sędziemu klasy krajowej – Główny Kapitanat Sportowy 

  sędziemu klasy międzynarodowej - Federacja C.I.P.S., I.C.S.F. na wniosek Prezydium 

Zarządu Głównego. 

8. Kto wchodzi w skład komisji sędziowskiej? 

 komisję sędziowską stanowią: sędzia główny, zastępcy sędziego głównego, sędzia 

sekretarz, sędziowie sektorowi, sędziowie wagowi (miarowi) oraz sędziowie kontrolni 

9. Kto wchodzi w skład Głównej Komisji Sędziowskiej? 

 główną komisję sędziowską stanowią; sędzia główny, zastępca sędziego głównego, 

sędzia sekretarz, sędziowie sektorowi 

 

 

 



10. Jakie są obowiązki komisji sędziowskiej? 

 dokonuje lustracji terenu zawodów i jego zgodności z wymogami regulaminu oraz 

sprawdza wykonanie innych urządzeo niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego 

rozegrania zawodów, przeprowadza losowanie;  

 przed przyjęciem od organizatorów terenu zawodów, komisja sędziowska może 

zażądad usunięcia stwierdzonych braków i nieprawidłowości;  

 dokonuje odprawy kierowników lub zawodników ekip, omawiając kwestie 

organizacyjne, istotne postanowienia regulaminu, czas trwania zawodów i rodzaje 

sygnałów;  

 przeprowadza losowanie;  

 rozpatruje protesty (odwołania) i o powziętych decyzjach powiadamia 

zainteresowane osoby;  

 waży, mierzy przedłożone przez zawodnika ryby i dokonuje obliczenia wyników w 

poszczególnych klasyfikacjach;  

 ogłasza wyniki zawodów. 

11. Wymieo obowiązki Sędziego Głównego 

 czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem zawodów;  

 przeprowadza odprawę z komisją sędziowską celem omówienia spraw z 

prawidłowym przebiegiem zawodów;  

 przydziela sędziom funkcje;  

 wyklucza sędziów popełniających poważne błędy lub nie wypełniających swoich 

obowiązków;  

 uchyla lub prostuje omyłkowe decyzje sędziów oraz rozstrzyga kwestie sporne;  

 wyklucza zawodników dopuszczających się wykroczeo nie licujących z zachowaniem 

sportowca;  

 dokonuje odprawy z kierownikami ekip lub zawodnikami i nadzoruje losowanie;  

 ogłasza wyniki zawodów;  

 rozpatruje protesty, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z kwitem opłaconego 

wadium;  

 decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i obowiązkowo musi byd dołączona do 

protokołu zawodów. 

12. Wymieo obowiązki zastępcy sędziego głównego 

 wykonuje zadania zlecone przez sędziego głównego;  

 w razie niedyspozycji sędziego głównego lub z jego upoważnienia przejmuje jego 

prawa i obowiązki. 

13. Wymieo obowiązki sędziego sekretarza 

 prowadzi sekretariat zawodów;  

 przygotowuje numery do losowania, listy zawodników i zestawienia wyników; 

 nadzoruje wypełnianie kart startowych zawodników i wręcza je sędziom sektorowym, 

a po zakooczeniu zawodów dołącza je do protokółu;  

 sporządza protokół zawodów i przekazuje go organizatorom w ciągu trzech godzin od 

czasu oficjalnego zakooczenia zawodów;  

 w trakcie trwania zawodów potwierdza sędziom fakt sędziowania w ich książeczce 

ewidencji sędziowao. 



 

14. Wymieo obowiązki sędziego sektorowego 

 czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów w swoim sektorze, a w szczególności 

nadzoruje pracę sędziów kontrolnych;  

 sprawdza czy zawodnicy i sędziowie zajęli właściwe stanowiska i informuje o tym 

sędziego głównego, wręcza sędziom kontrolnym karty startowe zawodników;  

 bierze udział w ważeniu (mierzeniu) ryb w swoim sektorze, jest odpowiedzialny za 

poprawnośd tych pomiarów;  

 przekazuje sędziemu głównemu zgłoszone protesty (odwołania), które wpłynęły na 

piśmie;  

 bierze udział w kontrolnym sprawdzeniu ilości przygotowanej zanęty i przynęty oraz 

długości używanych wędzisk, jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie tych 

pomiarów. 

15. Wymieo obowiązki sędziego wagowy/miarowego 

 waży (mierzy) złowione ryby w obecności sędziego sektorowego, sędziego 

kontrolnego oraz zawodnika lub jego przedstawiciela;  

 sprawdza czy ryby przedstawione do wagi nie mają w organizmie elementów 

zwiększających sztucznie ich ciężar lub nie są celowo uszkodzone (złamany kręgosłup) 

i nie mają znamion nieświeżej ryby;  

 rejestruje uzyskany wynik w karcie startowej zawodnika potwierdzając to podpisem 

swoim i zawodnika lub jego przedstawiciela;  

 bierze udział w kontrolnym sprawdzeniu ilości przygotowanej zanęty, i przynęty oraz 

długości używanych wędzisk. 

16. Wymieo obowiązki sędziego kontrolnego 

 czuwa nad sprawnym przebiegiem zawodów nie dopuszczając do ich zakłócenia przez 

osoby postronne;  

 zwraca uwagę na przestrzeganie regulaminu zawodów przez zawodników, 

kierowników drużyn i trenerów, zwłaszcza pod kątem zajęcia stanowiska zgodnie z 

losowaniem;  

 rejestruje na karcie startowej złowione i zgłoszone przez zawodnika ryby, 

 odnotowuje (w zawodach rozgrywanych na żywej rybie) długośd ryby, gatunek oraz 

godzinę i minutę zgłoszenia (w zawodach spinningowych rozgrywanych metodą 

klasyczną) złowienia kompletu, potwierdzając podpisem własnym i zawodnika; 

 notuje na karcie startowej zawodnika naruszenie przez niego regulaminu, czas i 

charakter tych wykroczeo, informując o tym sędziego sektorowego, a po zakooczeniu 

zawodów referuje to na posiedzeniu głównej komisji sędziowskiej; 

 informuje zawodnika o dokonanych w karcie startowej uwagach;  

 przekazuje ryby sędziemu wagowemu (miarowemu) i jest obecny przy ich ważeniu 

(mierzeniu),uzyskuje podpis zawodnika akceptujący uzyskany wynik. 

 

 


