
Prezydium Kolegium Sędziów II / 15.10.2012
Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki Strona 1 z 3

Wrocław, 15 października 2012 r.

Sprawozdanie

z zebrania Prezydium Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W  dniu  15  października 2012  roku  odbyło  się  zebranie  Prezydium  Kolegium  Sędziów 
w składzie:

1. Grażyna Nadobna (przewodnicząca),
2. Monika Dancewicz (zastępca przewodniczącej),

3. Kamil Frank,
4. Sebastian Ostrowski,

5. Grzegorz Melka.

Przewodnicząca  Grażyna  Nadobna  przywitała  uczestników zebrania, podczas  którego 
poruszone zostały następujące sprawy:

Sprawa 1:
Koleżanka Monika Dancewicz przekazała ofertę statuetek. Prezydium wybrało jednogłośnie 

kształt  nagrody  a  następnie  ustaliło  treść  tekstu  do  wygrawerowania.  Monika  Dancewicz 
zorganizuje  wykonanie  statuetki  a  Grzegorz  Melka  wykona  dyplomy.  Treść  dyplomów  będzie 
standardowa.  Ustalony został  termin wręczenia  nagród na 17 listopada 2012,  podczas  otwarcia 
zawodów Memoriału Marka Petrusewicza.

Sprawa 2:

W związku z faktem nieporuszenia tematu licencji sędziowskich na zebraniu DOZP domniema 
się,  że  procedura  formalna  oraz  kwoty  pozostają  bez  zmian.  Kamil  Frank  skontaktuje  się 
z Grzegorzem Widanką w sprawie znaczków. Proces zbierania ankiet od sędziów oraz potwierdzeń 
wpłat  zostanie  uruchomiony niezwłocznie  a  wydawanie  licencji  rozpocznie  się  natychmiast  po 
otrzymaniu ich z Warszawy.  Wpłaty będą przyjmowane jedynie w formie przelewów bankowych. 
Na stronie internetowej umieszczony zostanie stosowny komunikat.

Sprawa 3:
Nastąpiła wymiana zdań w sprawach regulaminów, statutu i innych dokumentów oraz ich form. 

Prace w tym temacie trwają dalej.
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Sprawa 4:
Podtrzymany został pomysł zorganizowania zebrania nadzwyczajnego w I kwartale 2013 roku. 

Prezydium poświęciło chwilę na dyskusję w tej sprawie.

Sprawa 5:

Bazując na doświadczeniu przewodnicząca prezydium uczuliła całe prezydium na dokumenty 
oraz  korespondencję  otrzymywaną z  Warszawy.  Należy zachować szczególną  uwagę w kwestii 
sprawozdawczości oraz terminowo realizować obowiązki statutowe.

Sprawa 6:
W związku z tym, że proces wyboru prezydiów KS  w  okręgach sąsiadujących jeszcze trwa, 

zadanie  12  z  poprzedniego  zebrania  będzie  dalej  kontynuowane.  W  tej  sprawie  pozostaje 
pozyskanie informacji o wynikach wyborów ościennych kolegiów sędziowskich.

Sprawa 7:

Prezydium wydało zarządzenie w sprawie pomiaru i notowania międzyczasów w dokumentacji 
zawodów.  Zgodnie  z  nim przed  każdymi  zawodami  sędzia  główny zobowiązany jest  wyraźnie 
ustalić z organizatorem, czy sędziowie inspektorzy nawrotów od strony startu powinni notować 
międzyczasy biegów indywidualnych i sztafet. W przypadku tylko ręcznego pomiaru czasu należy 
bezwzględnie notować w dokumentacji odpowiednie międzyczasy.

Sprawa 8:
Prezydium ustaliło,  że  zarządzenia,  rozporządzenia  oraz  inne  istotne  akty wydawane przez 

prezydium będą publikowane w formie ogłoszeń na łamach witryny internetowej PKS DOZP.

Sprawa 9:

W związku z tym, że wyjątkowa sprawa zawarta w sprawozdaniach I i II na pozycji 1 nie 
znalazła  rozwiązania,  prezydium  postanowiło  utajnić  zapisy  tych  punktów  sprawozdań  do 
odwołania. Decyzja podyktowana została dobrem sędziów, których dotyczy postępowanie.

Sprawa 10:
Prezydium otrzymało informację o znaczącym zainteresowaniu kursem szkoleniowym sędziów 

II  i  I  klasy w Jeleniej  Górze.  Planuje  się  więc organizację  szkolenia w roku 2013.  Prezydium 
rozpoczęło przygotowania do kursu.

Sprawa 11:

Zostały przydzielone kluczowe stanowiska sędziowskie:

1. V Puchar Wójta gminy Rudna – 27.10.2012:
Sędzia główny – Grażyna Nadobna,
Sędzia starter – Grzegorz Melka.

2. XXIII Memoriał Marka Petrusewicza – 17-18.11.2012:
Sędzia główny – Kamil Frank,
Sędzia starter – Sebastian Ostrowski.
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Sprawa 12:
Od listopada  rozpoczyna  się  Dolnośląska  Liga  Pływacka  według  dotychczasowych  zasad. 

Sędzia główny wskazywany będzie na odprawie przed zawodami:

1. Klasy VI DLP – SP-50, 9.11.2012 godz. 10:15 (odprawa)

2. Klasy V DLP – SP-46, 16.11.2012 godz. 10:15 (odprawa)

3. Klasy IV DLP – SP-72, 24.11.2012 godz 10:15 (odprawa)

Na zakończenie ustalono termin kolejnego zebrania na  poniedziałek 19 listopada 2012 r. na 
godzinę 17:15.

Podpisy uczestników zebrania:

Grażyna Nadobna __________________

Monika Dancewicz __________________

Kamil Frank __________________

Sebastian Ostrowski __________________

Grzegorz Melka __________________


