
 

UCHWAŁA NR 9/2012 

Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 18 grudnia 2012 roku 

w sprawie składu i regulaminu Komisji Sędziowskiej 

 

Na podstawie §29 pkt 8 Statutu, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej powołuje się pozostałych członków 

Komisji: 

1) Pawła Perza, 

2) Piotra Śmielińskiego, 

3) Andrzeja Wachowskiego. 

§ 2 

Wprowadza się regulamin Komisji Sędziowskiej stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3 

1. Uchwała została przyjęta 5 głosami „za”, przy 4 głosach wstrzymujących. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sekretarz Zarządu 

(–) Michał Zimniewicz 

Prezes Zarządu 

(–) Marian Wierszycki 

 



REGULAMIN PRACY  

KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

§ 1 

1. Zadaniem Komisji Sędziowskiej jest nadzór nad sędziami brydża sportowego wykonującymi 

swoje obowiązki na terenie działania WZBS. 

2. Komisja składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego. 

3. Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd WZBS na wniosek Przewodniczącego. 

4. Kadencja Komisji pokrywa się z kadencją Zarządu WZBS, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Po zakończeniu kadencji Zarządu WZBS Komisja działa do czasu powołania nowej Komisji 

przez Zarząd WZBS nowej kadencji. 

§ 2 

1. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej 

połowy liczby członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos 

Przewodniczącego. 

2. Decyzje i uchwały Komisji mogą zapadać również drogą korespondencyjną i elektroniczną. 

§ 3 

Do kompetencji Komisji należy: 

1) powoływanie obsady sędziowskiej na imprezy organizowane przez WZBS (w szczególności: 

rozgrywki mistrzowskie, rozgrywki III ligi, finał GPW i in.) oraz na inne zawody, których 

obsadę sędziowską wskazuje WZBS, 

2) zatwierdzanie obsady sędziowskiej turniejów GPW na podstawie regulaminu GPW, 

3) wnioskowanie do Zarządu WZBS o nadanie tytułów sędziów klubowych i okręgowych, 

4) nadawanie i odbieranie kategorii sędziowskiej C, 

5) wnioskowanie do Głównej Komisji Sędziowskiej o nadanie tytułów lub kategorii sędziowskich, 

6) opiniowanie składu Komisji Odwoławczej WZBS na wniosek WGiD, 

7) delegowanie sędziów na centralne kursokonferencje sędziowskie, 

8) organizowanie szkoleń i egzaminów sędziowskich oraz zatwierdzanie kadry tego typu 

przedsięwzięć, 

9) wyrażanie opinii ws. sędziowskich na wniosek WGiD, Zarządu WZBS oraz członków 

zwyczajnych WZBS, 

10) inne uprawnienia wynikające z Regulaminu sędziowskiego PZBS oraz odrębnych regulacji. 

§ 4 

1. Regulamin został uchwalony przez Zarząd WZBS w dniu 18 grudnia 2012 roku. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Załącznik do uchwały nr 9/2012 


