
Regulamin Sędziowski PZSkat 

         W celu wykluczenia możliwości powstawania nieporozumień, wszystkie turnieje 

skatowe powinien nadzorować Sędzia z licencją PZSkat. Podstawowym zadaniem 

sędziego w celu ujednolicenia zasad gry w Polsce i na całym świecie jest 

rozszerzanie i popularyzowanie zasad Regulaminu Gry w Skata i Regulaminu 

Turniejowego. Kolegium Sędziowskie PZSkat jest zobowiązane do szkolenia                 

i kształcenia sędziów, jak też do rozbudowywania organizacji sędziowskich w PZSkat 

1. Sędzia Skatowy.  

1.1. Sędzią jest członek PZSkat posiadający aktualną licencję sędziowską.  

1.2. Sędzia (również jako zawodnik) swoim sportowym zachowaniem zawsze daje 

przykład pozostałym uczestnikom Turniejów Skatowych.  

1.3. Sędzia odznacza się schludnym ubiorem oraz identyfikatorem licencyjnym. 

1.4. Poprzez przyjęcie Licencji Sędziowskiej, Sędzia zobowiązuje się do 

dyspozycyjności jako Sędzia PZSkat oraz do rozstrzygania kwestii spornych zgodnie 

z obowiązującymi Regulaminami. Bez względu na sytuację Sędzia musi podjąć 

obiektywny werdykt.  

1.5 Sędziowie mogą być aktywni jako:  

    - Sędzia indywidualny ( Klasy Międzynarodowej, I Klasa – Sędzia PZSkat, lub II 

Klasa – Sędzia Okręgowy,)  

    - Członek Sądu Turniejowego,  

    - Członek Głównej Komisji Rozgrywek i Dyscypliny PZSkat 

1.5.1 Sędzia indywidualny. 

W pierwszej instancji wszelkie spory rozstrzyga wyznaczony Sędzia (Sędziowie) 

imiennie podany do wiadomości przed rozpoczęciem turnieju. Werdykt Sędziego jest 

ostateczny, chyba że na podstawie złożonego protestu Sądu Turniejowy zmieni jego 

decyzję. 

1.5.2 Sąd Turniejowy.  

Sąd Turniejowy powinien składać się z trzech osób, bez sędziego, który wydał 

oprotestowany werdykt. Skład Sądu powinien być podany do wiadomości przed 

rozpoczęciem turnieju. Zadaniem Sądu jest rozpatrzenie protestu jak najszybciej, lub 

zaraz  po zakończonej serii, a jego werdykt jest ostateczny dla przebiegu turnieju. Od 

werdyktu Sądu Turniejowego przysługuje odwołanie do Głównej Komisji Rozgrywek i 

Dyscypliny PZSkat (dotyczy spraw dyscyplinarnych), lub do Kolegium Sędziowskiego 

PZSkat (dotyczy regulaminów i przepisów gry w Skata).  

1.5.3 Główna Komisja Rozgrywek i Dyscypliny  PZSkat. 

Najwyższą instancją we wszystkich kwestiach regulaminowych w Polsce jest Główna 

Komisja Rozgrywek i Dyscypliny PZSkat. Jego werdykty są niepodważalne i wiążące 



dla wszystkich. W sprawach przepisów skatowych współpracuje ono ściśle z Sądem 

Skatowym. Werdykt Głównej Komisji Rozgrywek i Dyscypliny nie powoduje korekty 

wydanych nagród.  

2. Organizacje sędziowskie.  

2.1 Kolegium Sędziowskie PZSkat (KS PZSkat).  

2.1.1 KS PZSkat powoływane jest przez Zarząd Związku.  

2.1.2 KS PZSkat prowadzi ewidencję wszystkich sędziów.  

2.1.3 KS PZSkat organizuje szkolenia i egzaminy dla kandydatów na Sędziów. …. 

2.1.4 KS PZSkat wyznacza prowadzącego kursy, szkolenia i egzaminy sędziowskie. 

2.1.5 KS PZSkat przeprowadza egzaminy w celu przedłużenia ważności licencji 

sędziowskiej.  

2.1.6 KS PZSkat ustala obsady sędziowskie na turnieje pod patronatem PZSkat.  

2.1.7 KS PZSkat ściśle współpracuje Pionem Sportowym PZSkat z Sądem 

Skatowym oraz Międzynarodowym Sądem Skata.  

3. Szkolenia i egzaminy sędziowskie.  

3.1 Organizatorem szkoleń i egzaminów sędziowskich jest kolegium Sędziowskie 

PZSkat . 

3.2 Egzamin sędziowski ma formę pisemną. W czasie egzaminu dopuszcza się 

korzystanie z Regulaminu Gry w Skata.  

3.3 Wyniki egzaminu ustala kierownik kursu. Kandydat, który zdał egzamin otrzymuje 

odpowiednie poświadczenie tego faktu. Kandydat, który nie zdał egzaminu, może go 

powtórzyć w następnym roku. W przeciągu miesiąca od daty ogłoszenia wyników 

egzaminowany ma prawo odwołania.  

3.4 Uczestnicy ponoszą koszty szkolenia i egzaminu.  

4. Licencje sędziów II Klasy - Okręgowych.  

4.1 Licencję sędziego można otrzymać poprzez udział w szkoleniu i zdanie 

egzaminu.  

                                                                                                                                     
4.2 Licencja sędziowska klasy II jest ważna bezterminowo pod warunkiem 
corocznego uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzanym przez Kolegium 
Sędziowskie PZSkat.                                                                                    .  

4.3 Po upływie roku można się starać o podniesienie swojej licencji na Sędziego               

I Klasy - PZSkat. 

5. Licencje sędziów I Klasy – PZSkat. 

5.1 Licencja sędziego klasy I (PZSkat) nadawana jest kandydatowi z minimum 
rocznym  stażem na licencji sędziego klasy II (Okręgowy) po pozytywnie zdanym 
egzaminie poprzedzonym udziałem w szkoleniu 



5.2 Sędzia z licencją klasy I (PZSkat)  po uzyskaniu pozytywnej opinii od Zarządu 
PZSkat, może ubiegać się o licencję sędziego klasy Międzynarodowej składając 
egzamin w języku niemieckim przed Komisją Międzynarodową. 
5.3 Licencja sędziowska klasy I jest ważna bezterminowo pod warunkiem 
corocznego uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzanym przez Kolegium 
Sędziowskie PZSkat.  

6.1 Wygaśnięcie ważności licencji następuje:  

     1. Z chwilą ustania członkostwa w PZSkat,  
     2. Z chwilą niedostosowania się do punktów  4.2 i 5.3  
     3. Z chwilą dobrowolnej rezygnacji z jej posiadania,  
     4. Decyzją Zarządu PZSkat. 
6.2 Nadużywanie nieważnej licencji sędziowskiej może być prawnie ścigane.  

7. Postanowienia końcowe.  

7.1 Wprowadzenie zmian, uzupełnień i załączników do niniejszego Regulaminu może 
nastąpić Uchwałą Zarządu PZSkat.   

Sucha Beskidzka, 01.12.2019 

 

 


