REGULAMIN KADRY OKRĘGU
Lubuskiego Kolegium Sędziów
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)
Niniejszy regulamin został dostosowany do wymogów Zasad awansu i spadku sędziów LKS w
sezonie 2014/2015.
2)
Użyte w niniejszym regulaminie określenie ,,Sędzia" oznacza sędziego uprawnionego do
prowadzenia zawodów od III Ligi do Kl. B oraz PP na szczeblu okręgu. Określenie w/w odnosi się
zarówno do kobiet jak i mężczyzn.
3) Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o ,,Sezonie rozgrywkowym" należy przez to rozumieć cykl
rozgrywkowy (jesień-wiosna)
4) Sędzia musi spełniać wymagania określone w Regulaminie Z asad awansu i spadków LKS na sezon
2014/2015 Rozdział I pkt.4
5) Sędzia objęty programem mentorskim na dany sezon rozgrywkowy obligatoryjnie nabywa prawa
członka Kadry Okręgu z uwzględnieniem pkt.7 tego rozdziału oraz po spełnieniu wytycznych w
rozdziale III pkt.4.
6) Uprawnienia do udziału w szkoleniach Kadry Okręgu nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy
przez Zarząd LKS.
7) W uzasadnionych przypadkach Zarząd LKS ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego do członkostwa
w Kadrze Okręgu w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego gdy spełniony jest przynajmniej jeden z
warunków wymieniony w Rozdziale I pkt.6 Zasad awansu i spadku LKS 2013/2014 oraz w
przypadkach nie przestrzegania regulaminu Kadry Okręgu.
8) Podsumowanie wyników Kadry Okręgu następuje na koniec, każdej rundy rozgrywkowej. Wyniki i
uwagi przekazywane są przez Komisje Szkoleniową do Zarządu LKS. Zarząd LKS na podstawie

analizy otrzymanych wyników, decyduje

o dalszym udziale

w szkoleniach Kadry

Okręgu,

poszczególnych sędziów.
Zarząd LKS w uzasadnionych przypadkach, decyduje o ewentualnym uzupełnieniu przez nowych
członków, składu osobowego Kadry Okręgu na nowy sezon rozgrywkowy.
ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIEKU I LICZBY SĘDZIÓW W KADRZE OKRĘGU
1)

Ustala się następujące granice wieku:

Klasa. B - do 25 lat.
Klasa. A, O – do 27 lat
IV, III ligi - do 30 lat.
W szczególnych, indywidualnych przypadkach za zgodą Zarządu LKS górna granica wieku może ulec
zmianie.
2)
Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku kalendarzowym jaki
sędzia osiągnie na dzień 31 grudnia.
3)

Ilości sędziów z poszczególnych klas rozgrywkowych wyznacza Zarząd LKS.

Ogólna liczba sędziów w Kadrze Okręgu wynosi do 30 osób.
ROZDZIAŁ III. SZKOLENIA
1) W każdej rundzie rozgrywkowej Komisja Szkoleniowa organizuje trzy spotkania Kadry Okręgu.
2) Program Kadr Okręgu będzie każdorazowo ustalany przez Komisje Szkoleniową oraz przekazywany
do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej LKS.
3) Na każdej Kadrze Okręgu przeprowadzany jest egzamin teoretyczny. Kryteria zaliczeniowe jak w
Rozdziale IVpkt.8 Zasad awansu i spadków LKS 2013/2014-IV Ligi. Sędzia, który nie zaliczy dwóch
egzaminów teoretycznych w trakcie rundy, nie będzie uwzględniany do awansu - Rozdział VI pkt.3
Zasad awansu i spadków LKS 2014/2015 jako sędzia Kadry Okręgu.
4) Na jednej z kadr w trakcie rundy Komisja Szkoleniowa organizuje egzamin kondycyjny.
Kryteria zaliczeniowe – 12 okrążeń dla zaliczenia egzaminu. Sędzia, który nie zaliczy egzaminu
biegowego automatycznie zostaje usunięty z Kadry Okręgu. Egzamin kondycyjny przeprowadzany jest
zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Regulaminie Zasad awansu i spadków sędziów LKS 2014/2015IV Ligi. Komisja Szkoleniowa w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych lub terenowych
może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu biegowego względnie ograniczyć jego zakres.
5)

Uzupełnieniem szkolenia Kadry Okręgu są wykłady oraz warsztaty szkoleniowe lub inne

szkolenia organizowane przez Zarząd LKS.

ROZDZIAŁ IV. LISTY KLASYFIKACYJNE
1) Na podstawie przeprowadzonych egzaminów Komisja Szkoleniowa na zakończenie każdej rundy,
sporządza listę klasyfikacyjną, którą przekazuje do analizy Zarządowi LKS.
2) Na podstawie list klasyfikacyjnych z obu rund Komisja
Szkoleniowa na koniec sezonu rozgrywkowego sporządza lista generalną Kadry Okręgu, na jej
podstawie występuje do Zarządu LKS z wnioskiem o wyróżnienie sędziów zajmujących czołowe
lokaty na liście klasyfikacyjnej.

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Urlopowania z Kadry Okręgu kierowane są do Lubuskiego Kolegium Sędziów oraz
Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej na adres e-mail. Najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia kadry Okręgu. Urlopowanie złożone po terminie nie będzie uwzględnione. Sytuacje
szczególne rozpatrywane będą indywidualnie przez Zarząd LKS. Urlopowania zgłoszone telefonicznie
muszą być potwierdzone pisemnie (listem poleconym) lub drogą e-mailową w terminie
48 godz. od szkolenia Kadry Okręgu. Urlopowania typu szkoła, praca, choroba muszą być
potwierdzone przez instytucje będące powodem urlopowania. W przypadku nie dostarczenia
zaświadczenia urlopowanie będzie nie ważne a w stosunku do sędziego wyciągnięte zostaną
konsekwencje o których mowa w pkt.3 tego rozdziału.
2) Sędziowie, którzy opuszczą więcej niż jedno szkolenie na rundę lub będą nieobecni na szkoleniu
Kadry Okręgu na którym organizowany jest egzamin kondycyjny nie będą uwzględniani do awansu Rozdział VI pkt.3 Zasad awansu i spadków LKS 2014/2015 jako sędziowie Kadry Okręgu.
3) Nieobecność nieusprawiedliwiona na szkoleniu Kadry Okręgu spowoduje automatyczne skreślenie
sędziego z listy Kadry Okręgu.
4) Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest Zarząd LKS.
5)

Niniejszy regulamin został przyjęty na posiedzeniu Zarządu LKS w dniu 26.07.2014 roku i

obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

