
Komisja Rozgrywek i Dyscypliny PZSkat 
 

Regulamin 
 
 

1. Komisja Rozgrywek i Dyscypliny PZSkat - w skrócie KRiD - powoływana 
jest przez Zarząd Związku w czasie trwania kadencji. 

 

2. Nadzór nad KRiD sprawuje Wiceprezes ds. Sportowych. 
 

3. Komisja składa się z 3 – 5 członków, w tym Przewodniczący i Sekretarz. 
 

4. KRiD weryfikuje wszystkie zawody rozgrywek centralnych nadzorowanych 
przez PZSkat w oparciu o statut, przepisy i regulaminy obowiązujące 
w danym sezonie. 

 

5. Zawody wymienione w punkcie 4 to: 
a. Rozgrywki drużynowe  I,  II  i  III  ligi, 
b. Drużynowy Puchar Polski, 
c. Mistrzostwa Międzyokręgowe, 
d. Turnieje indywidualne punktowane do klasyfikacji Grand Prix 

Polski, 
e. Indywidualne Mistrzostwa Polski, 
f. Turnieje specjalne i okazjonalne nadzorowane przez PZSkat, 
g. Turnieje międzynarodowe z udziałem członków PZSkat. 
 

6. Komisji podlega rozstrzyganie spraw i wykroczeń członków Związku 
mających miejsce w trakcie turniejów skata i innych imprez (spotkań, 
zebrań, zgrupowań itp.) nadzorowanych przez PZSkat zajmuje się Komisja 
Rozgrywek i Dyscypliny (KRiD) PZSkat. 

 

7. Komisja wspólnie z pionem finansowym weryfikuje uprawnienia do gry 
poszczególnych zawodników, drużyn. 

 

8. Komisja w oparciu o protokoły z zawodów weryfikuje wyniki zgodnie 
z obowiązującymi regulaminami rozgrywek. 

 

9. Przyjmuje i rozpatruje protesty złożone przez uczestników rozgrywek. 
 

10. Protest winien być osobiście doręczony do KRiD lub na ręce członka 
Zarządu PZSkat za pokwitowaniem w terminie do 15 dni po zakończonych 
zawodach lub listem poleconym na adres Zarządu PZSkat w terminie do 
15 dni po zakończonych zawodach, których on dotyczy (data stempla 
pocztowego). 

 

11. Równocześnie ze złożonym protestem składający protest (klub lub 
zawodnik) zobowiązany jest do wpłacenia kaucji (równej składce startowej 
turnieju) w terminie odwołania. 

 Wysokość kaucji odwoławczej określa na dany sezon Uchwała Zarządu 
PZSkat. 

 Protest bez wpłacenia kaucji nie będzie rozpatrywany. 
 

12. Wszystkie protesty muszą być rozpatrywane przez KRiD w ciągu 15 dni od 
daty wpływu. 



 

13. Jeżeli rozpatrzenie protestu i wydania decyzji wymaga przeprowadzenia 
dochodzenia lub przesłuchania stron to termin rozpatrzenia protestu przez 
KRiD nie powinien przekroczyć 30 dni od daty wpływu. 

 

14. W sprawach zawiłych i skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy nie 
może przekroczyć 90 dni od daty wpływu. 

 

15. W przypadku odrzucenia protestu lub odwołania kaucja przepada na rzecz 
PZSkat, a w razie uwzględnienia podlega zwrotowi wpłacającemu kaucję, 
najpóźniej w ciągu miesiąca od daty podjęcia decyzji. 

 

16. PZSkat ma prawo zaliczenia kaucji, która podlega zwrotowi na rzecz 
zadłużenia klubu (sekcji) względem PZSkat. 

 

17. Odwołania od decyzji KRiD w terminie 15 dni od daty otrzymania decyzji 
składa się do: 

a. Sądu Koleżeńskiego Związku – w sprawie zawieszenia lub 
wykluczenia, 

b. Pionu Sportowego PZSkat – w sprawie zweryfikowanego wyniku, 
c. Sądu Skatowego – w sprawie przepisów gry. 

 

18. Decyzje Sądu Koleżeńskiego, Pionu Sportowego oraz Sądu Skatowego są 
ostateczne. 

 

19. KRiD wydaje komunikaty z prowadzonych rozgrywek w biuletynie PZSkat. 
 

20. KRiD prowadzi ewidencję nałożonych kar dyscyplinarnych. 
 

 Katowice,    (Jeleśnia)   26.11.2005. 
 


