Warszawa, 23.03.2015 r.

KOMUNIKAT dot. sędziowania rozgrywek dodatkowych
W związku z powtarzającymi się przypadkami sędziowania zawodów dodatkowych
bez informowania o tym Referatu Obsad, po raz kolejny przypominamy o punkcie 14.
Regulaminu obsad, który stanowi:
„Sędziowie MWZPS uprawnieni są do sędziowania zawodów MWZPS i PZPS oraz
innych zawodów oficjalnie zgłoszonych do MWZPS. Sędziowanie pozostałych
zawodów dozwolone jest po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Komisji
Obsad i uzyskaniu jego akceptacji.”
Jednocześnie, po licznych konsultacjach postanowiliśmy wypracować dwa schematy
działania, które pozwolą ustandaryzować proces zgłaszania nieoficjalnych zawodów
Referatowi Obsad.

Opcja 1: Arbiter, który został poproszony o sędziowanie zawodów
niezgłoszonych do MWZPS informuje o tym fakcie mailowo przewodniczącego
Referatu Obsad (liga@wsmwzps.pl) podając w swoim mailu datę i godzinę
rozpoczęcia zawodów, oraz przewidywany czas ich trwania.
Wyrażenie zgody przez przewodniczącego Referatu Obsad możliwe jest po
spełnieniu poniższych warunków:
- opublikowane są oficjalne obsady na tydzień, w którym planowane są
„nieoficjalne” zawody, w nawiązaniu do których o zgodę na sędziowanie prosi
zainteresowany;
- zainteresowany nie został wyznaczony na oficjalnie zgłoszone do MWZPS
zawody, rozgrywane w tym samym terminie (które mają pierwszeństwo przed
zawodami niezgłoszonymi do związku);
- zainteresowany nie ma wpisanej niedyspozycyjności na termin nieoficjalnego
turnieju w systemie obsad MWZPS.
Opcja 2: Organizator nieoficjalnych zawodów, który kontaktuje się z sędzią X
celem zatrudnienia go do sędziowania organizowanych przez siebie zawodów,
jest informowany przez owego sędziego o osobach odpowiedzialnych z
ramienia Referatu Obsad za nominacje na rozgrywki dodatkowe (Martyna
Jędrysiak – amatorskie@wsmwzps.pl, okręg radomski – Wojciech Głód –
radom@wsmwzps.pl).
Organizator składa do osoby odpowiedzialnej z ramienia Referatu Obsad
zapotrzebowanie na sędziów, oraz ustala z nią szczegóły, przy czym
dopuszcza się możliwość informacji ze strony organizatora o preferowanym
arbitrze. Wyznaczenie go zależne jest jednak od spełnienia trzech warunków
zawartych, jak w „opcji 1”.

Informujemy, iż Komisja Etyki i Dyscypliny działająca w ramach Wydziału
Sędziowskiego MWZPS będzie wyciągała konsekwencje w przypadku niedopełnienia
powyższych obowiązków. Ponadto przypominamy, iż zgodnie z pkt. 2 lit c. załącznika
nr 1 do Regulaminu Sędziego MWZPS konsekwencją naruszenia zasad delegowania
na zawody – w tym sędziowania zawodów bez nominacji Wydziału Sędziowskiego
MWZPS jest nagana.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Referat Obsad MWZPS

