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ZASADY DLA SĘDZIÓW 
Regulamin dla sędziów IBSA jest dodatkowym dokumentem do Regulaminu Kręgli 
Klasycznych IBSA 2014-2017 i określa wszystkie tematy związane z pracą sędziego: 

• Kwalifikacja  sędziów 
• Nominacja sędziego 
* Ubiór sędziego 
* Obowiązki sędziego głównego 
* Obowiązki zastępcy sędziego 
• Asystenci na torach 

Wszystkie zawody organizowane przez członków IBSA muszą być przeprowadzane zgodnie 
z tymi zasadami. 

Niniejsze zasady obowiązują w okresie od 2014 do 2017 roku. 

1 KWALIFIKACJA SĘDZIÓW 
1.1 Sędzia główny we wszystkich zawodach IBSA musi posiadać międzynarodową licencję 

sędziego FIQ/WNBA/NBC. Licencja sędziego może zostać skontrolowana przez 
Delegata Technicznego IBSA w każdej chwili w trakcie zawodów. 

1.2 Zastępca sędziego musi posiadać Krajową licencję Sędziego. 

2 NOMINACJA NA SĘDZIEGO 

2.1 Sędzia główny 
Sędzia główny jest nominowany przez Organizatora zawodów i musi zostać 
potwierdzony przez Delegata Technicznego IBSA zawodów. 
Sędzia główny musi zostać nominowany na przynajmniej 30 dni przed zawodami. 
Wszelkie koszty (zakwaterowanie, koszty podróży, dzienna dieta) dla sędziego głównego 
muszą zostać opłacone przez organizatora. 

Ja, Michał Nowakowski, tłumacz przysięgły języka angielskiego, niniejszym potwierdzam zgodność 
A'ższego tłumaczenia z kopią dokumentu sporządzonego w języku angielskim. 

()[). CZEGO, złożyłem na niniejszym dokumencie swój podpis i opatrzyłem swoją pieczęcią dnia 
stego siódmego marca 2014 roku (27.03.2014) 
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2.2 Zastępca sędziego 
Zastępca sędziego jest nominowany przez Organizatora zawodów i musi zostać 
potwierdzony przez Delegata Technicznego IBSA zawodów. 
Zastępca sędziego musi zostać nominowany na przynajmniej 30 dni przed zawodami. 

3. UBIÓR SĘDZIEGO 

Sędziowie muszą mieć na sobie oficjalną  koszulę - w kolorze czerwonym - z logo IBSA 
lub FIQ/WNBA/NBC, długie ciemne spodnie, obuwie sportowe i licencję sędziego. 

4 OBOWIĄZKI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO 

4.1 Sędzia główny musi być zaznajomiony ze wszystkimi przepisami odnoszącymi się do 
zawodów i meczu, do którego został on wyznaczony. 
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4.2. Sędzia główny musi skontrolować kręgielnię na przynajmniej jeden dzień przed 
zawodami, wydać pozytywną opinię i zgodę na zawody. 
To, co musi zostać skontrolowane: 

• stan torów. AS SE i wszelkie inne urządzenia 
• ustawienia czasowe AS SE muszą być nastawione na cztery sekund}', 
• sygnalizacja przekroczenia na wszystkich torach, 
• temperatura na kręgielni (nie może spaść poniżej +12 °C. Niższe temperatury 

uznawane są za awarię techniczną kręgielni. Jeśli zawody lub mecz nie mogą się 
odbyć z powodu niedostatecznego ogrzewania, Komitet Zawodów musi podjąć 
decyzję odnośnie wyniku meczu oraz kary dla organizatora zawodów). 

4.3 Sędzia musi przybyć na kręgielnię na przynajmniej 45 minut przed rozpoczęciem 
zawodów. 

4.4 Sędzia musi skontrolować sportowców na 30 minut przed grą. Zawodnie)' są 
zobowiązani do podejścia do biurka/stołu sędziego przynajmniej 30 minut przed 
rozpoczęciem gry (patrz rozdział 8.2 Regulaminu Technicznego). 
Sędzia musi sprawdzić numer startowy oraz ubiór sportowy i musi wydać plastrony na 
oczy dla sportowca B1. 

4.5 Sędzia musi poprosić organizatorów o skorygowanie wszelkich wykrytych defektów 
i poinformować  liderów zespołów o stanie torów i urządzeń. 

4.6 Sędzia musi prowadzić mecz zgodnie z tymi zasadami (Regulamin dla Sędziów IBSA 
2014-2017), zasadami zawodów oraz wskazaniami komitetu organizacyjnego. 

4.7 Sędzia nadzoruje osoby prowadzące zapisy i musi sprawdzać ich wyniki w trakcie 
trwania zawodów. 

Ja, Michał Nowakowski, tłumacz przysięgły języka angielskiego, niniejszym potwierdzam zgodność 
; powyższego tłumaczenia z kopią dokumentu sporządzonego w języku angielskim. 
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4.8 Sędziemu wolno, w każdej chwili, przełożyć lub odwołać mecz z powodu aktualnych 
problemów technicznych. 

4.9 Sędzia nie pozwoli żadnemu sportowcowi na grę bez pełnego ubioru i prawidłowego 
obuwia, jak to zostało przedstawione w Regulaminie Technicznym Rozdział 8.1 

4.10 Każdy sportowiec, który poważnie naruszy zasady i przepisy sportowe nie będzie mógł 
rozpocząć, czy kontynuować zawodów. 

4.11 Sędzia musi zweryfikować  łączne zdobyte punkty w rejestrze oraz wszystkie wyniki 
końcowe. 

4.12 Wyniki na specjalnych formularzach  muszą zostać podpisane przez sędziego na torze 
(ostatni) i sprawdzone przez sędziego głównego. 
Sędzia i Delegat Techniczny zawodów--, Przewodnicząca(y) IBSA lub Dyrektor zawodów 
muszą podpisać wszystkie końcowe formularze  i wszystkie wyniki. Formularze końcowe 
i wszystkie wyniki muszą zostać przekazane liderom zespołów lub trenerom, jako 
końcowy Biuletyn Zawodów. 
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4.13 Sędzia musi sprawdzić, czy wszyscy sportowcy BI mają przylepione plastrony na oczy 
zanim rozpoczną grę. W przypadku, gdy plastrony na oczy nie są przylepione poprawnie, 
musi to zostać niezwłocznie poprawione. Musi on/ona również sprawdzić 
nieprzepuszczalne daszki ochronne nad oczami. W przypadku, gdy daszki ochronne nad 
oczami nie są nieprzepuszczalne, muszą zostać one zdjęte i muszą być założone inne 
daszki ochronne nad oczami. 

4.14 Sędzia główny oraz zastępca sędziego musi posiadać żółtą i czerwoną kratkę i wszystkie 
one muszą być utrzymywane w dobrym stanie. 
Wszystkie kartki są używane w przypadkach opisanych w Regulaminie Technicznym: 

• Żółta Kartka - patrz Paragraf  9.8 
• Żółta / Czerwona Kartka - patrz Paragraf  9.8 i 9.11 
• Czerwona Kartka - patrz Paragraf  9.12 

5 OBOWIĄZKI ZASTĘPCY SĘDZIEGO 

5.1 Zastępca sędziego musi pomagać sędziemu głównemu we wszystkich obowiązkach 
opisanych w Paragrafie  4. 

5.2 Zastępca sędziego jest łącznikiem pomiędzy sędzią głównym, a asystentami na torach. 

5.3 Jeśli w trakcie zawodów', sędzia główny stwierdzi, że nie może kontynuować zarządzania 
zawodami, to zastępca sędziego przejmuje zawody. 

Ja, Michał Nowakowski, tłumacz przysięgły języka angielskiego, niniejszym potwierdzam zgodność 
wyższego tłumaczenia z kopią dokumentu sporządzonego w języku angielskim. 

WÓD, CZEGO, złożyłem na niniejszym dokumencie swój podpis i opatrzyłem swoją pieczasią dnia 
stego siódmego marca 2014 roku (27.03.2014). 
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6 ASYSTENCI NA TORACH 

6.1 Asystenci na torach są odpowiedzialni za dwa sąsiednie tory. 

6.2 Muszą oni kontrolować grę i spisywać wyniki, co 30 rzutów, a także wynik końcowy. 
Muszą spisywać zera i dziewiątki dla każdego zawodnika. 

6.3 Udzielają pomocy sędziemu głównemu i zastępcy sędziego w przypadku problemów na 
torach. 
Muszą dawać sygnał dla sędziego głównego lub zastępcy sędziego poprzez podniesienie 
jednej ręki. 

Ja, Micha] Nowakowski, tłumacz przysięgły języka angielskiego, niniejszym potwierdzam zgodność 
a^j/ższego tłumaczenia z kopią dokumentu sporządzonego w języku angielskim. 

—\V Dt>WOD. CZEGO, złożyłem na niniejszym dokumencie swój podpis i opatrzyłem swoją pieczęcią dnia 
dwudziestego siódmego marca 2014 roku (27.03.2014). 
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