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I.

Definicje

W rozumieniu niniejszych przepisów:
1.1.SMTiCHP jest Stowarzyszeniem Mażoretek Tamburmajorek
i Cheerleaderek Polskich.
1.2. Sędzią w rozumieniu niniejszych przepisów jest osoba fizyczna, członek
zwyczajny Stowarzyszenia Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek
Polskich, który uzyskała uprawnienia do oceny uczestników na podstawie
właściwych przepisów zawartych w Regulaminie.
1.3.Sędzią stażystą jest osoba ubiegająca się o uprawnienia sędziego w drodze
dwuetapowego stażu sędziowskiego.
1.4. Sędzią Głównym jest sędzia, który przewodniczy pracy komisji sędziowskiej
w ramach danego występu uczestników : mistrzostw, estrad kwalifikacyjnych
i festiwali rozgrywanych w/g. Regulaminu SMTiCHP)
1.5.Komisja Sędziowska grupa sędziów uprawnionych do sędziowania podczas
danego występu uczestników.

II.

KATEGORIE SĘDZIOWSKIE

2.Wprowadza się następującą specjalizację sędziów:
2.1. Sędzia stażysta,
2.2. Sędzia.
2.3.Sędziowie SMTiCHP po spełnieniu określonych wymagań uzyskują:
2.3.1. Książeczkę sędziowską, która jest dokumentem
stwierdzającym
posiadanie specjalności sędziowskiej,
2.3.2. Książeczki sędziowskie są ewidencjonowane i wydawane odpłatnie
przez SMTiCHP.
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III. WARUNKI NA STANOWISKO KANDYDATA SĘDZIEGO.
3.1 Kandydat na sędziego musi:
-być obywatelem polskim,
- mieć ukończone 23 lata,
-ukończone studia, (w tym może mieć kurs kwalifikacyjny instruktorski
ukończony w wyższej uczelni o profilu sportowo/tanecznym, po ukończonych
studiach lub w trakcie studiów),
-być członkiem zwyczajnym SMTCHP co najmniej 5 lat,
-mieć ukończony kursy kwalifikacyjne II- stopniowy SMTiCHP,
- musi posiadać legitymację instruktora tańca mażoretkowego,
-co najmniej 5 letnie doświadczenie instruktorskie (po otrzymaniu legitymacji
instruktorskiej),
-złożyć pisemny wniosek,
- odbyć szkolenie - kursy sędziowskie,
- wnieść na konto SMTiCHP opłatę egzaminacyjną,
-zdać dwuetapowy egzamin.
3.2.Ocena formalna kandydata na sędziego
- oceny formalnej wniosku dokonuje komisja sędziowska SMTiCHP,
- komisja sędziowska po dokonaniu oceny formalnej kieruje kandydata
na szkolenie,
- niespełnienie wymogów formalnych jest jednoznaczne z niedopuszczeniem
do szkolenia sędziowskiego (o czym kandydat zostanie poinformowany).
3.3 Szkolenie.
- szkolenie kandydata na sędziego prowadzone jest na zasadach seminarium,
- w szkoleniu biorą udział kandydaci zakwalifikowani przez komisję sędziowską,
- o terminie szkolenia kandydatów na sędziów informuje Prezes SMTiCHP,
- ukończenie szkolenia uprawnia do wzięcia udziału w dwuetapowym egzaminie
sędziowskim.
3.4 Egzamin:
- Egzamin sędziowski ma formę dwuetapową,
- egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
3.5. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez Prezesa
SMTCHP w składzie co najmniej 3 osób. W skład komisji egzaminacyjnej
wchodzi co najmniej dwóch członków międzynarodowej komisji sędziowskiej.
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3.3. Decyzje komisji egzaminacyjnej są ostateczne.
3.4. W przypadku negatywnej oceny komisji egzaminacyjnej, kandydat może
przystąpić do ponownego egzaminu po upływie 1 roku.
IV. STAŻ SĘDZIEGO.
4. Sędzia stażysta.
4.1 Sędzia stażysta może zasiadać w składzie komisji sędziowskiej podczas
Estrad Kwalifikacyjnych do Mistrzostw Polski.
4.2. Staż sędziego stażysty trwa 3 lata.
4.3.Sędzia stażysta uczestniczy przez 3 lat we wszystkich szkoleniach i winien
zaliczyć co najmniej 12 prób sędziowania jako stażysta.
4.4. Po spełnieniu wszystkich warunków otrzymuje dokument sędziego
nie wcześniej niż po upływie 3 lat

V.PRAWA I OBOWIĄZKI SĘDZIEGO.
5.1.Sędzia w trakcie pracy komisji sędziowskiej ocenia
uczestników/występujących zgodnie z zasadami etyki sędziowskiej
i obowiązującymi kryteriami ocen oraz zgodnie z regulaminem SMTiCHP.
5.2. SĘDZIA MA PRAWO:
5.2.1. Udziału we wszystkich formach szkoleniowych.
5.2.2. Otrzymania wynagrodzenia, zwrotu kosztów podróży, zgodnie
z warunkami przedstawionymi w zaproszeniu od organizatora.
5.2.3.Przewodniczący składu sędziowskiego Sędzia oraz Przewodniczący komisji
skrutacyjnej otrzymują wynagrodzenie podwyższone o 20%,
5.2.4.Otrzymywania nieodpłatnie wszystkich materiałów informacyjnoszkoleniowych wydawanych przez SMTiCHP.
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5.3. KAŻDY SĘDZIA MA OBOWIĄZEK.
5.3.1. Złożenia deklaracji przed każdymi zawodami rozgrywanymi wg.
Regulaminu SMTiCHP (załącznik nr 2)
5.3.2. Dbania o bezwzględne przestrzeganie Przepisów Sędziowskich SMTiCHP.
5.3.3.Posiadania znajomości obowiązujących zasad Regulaminu SMTiCHP.
5.3.4.Uczestniczenia
w kursach szkoleniowych i dokształcających
organizowanych przez SMTiCHP oraz corocznego egzaminu sędziowskiego.
5.3.5.Posiadania aktualnej książeczki sędziowskiej.
5.3.6.Noszenia w trakcie sędziowania odpowiedniego ubioru stosownego
do imprezy.
5.3.7. Zgłoszenie swego przybycia organizatorowi najpóźniej 1 godzinę przed
rozpoczęciem imprezy o ile organizator nie postanowi inaczej.
5.3.8.Uczestniczenia w naradzie sędziowskiej przeprowadzonej przed
rozpoczęciem imprezy, w trakcie której zapoznaje się z planowanym jego
przebiegiem, dokumentacją sędziowską oraz techniczną stroną pracy komisji
sędziowskiej.
5.3.9. Podpisania wypełnionej czytelnie przez siebie deklaracji sędziowskiej.
5.3.10.Uczestniczenia w końcowej naradzie sędziowskiej przeprowadzonej
po imprezie w trakcie której omawiana jest praca komisji sędziowskiej
i protesty.
5.3.11. Sędzia nie ma prawa bez zgody organizatora przerwać pracy podjętej
w komisji sędziowskiej w trakcie zawodów/imprezy.
Zgodnie z ogólnie przyjęta zasadą, sędzia nie może sędziować
i powinien wycofać się z sędziowania tej kategorii w której uczestniczy
w rywalizacji osoba/zespół, będąca członkiem jego bliższej lub dalszej rodziny,
włączając faktyczne relacje, lub w przypadku, gdy występują
osobiste/zawodowe relacje z kimkolwiek uczestniczącym i powodują
niewłaściwą pracę sędziego.
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VI ZASADY TYPOWANIA SĘDZIÓW
6.1.Skład komisji sędziowskiej Mistrzostw Polski, SMTiCHP, Estrad
Kwalifikacyjnych do MP, ustalane są w oparciu o Przepisy Organizacji
Mistrzostw Polski SMTiCHP .
VII.ZASADY - SĘDZIA GŁÓWNY
7.1. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg pracy komisji
sędziowskiej imprezy, którą reprezentuje wobec organizatora i uczestników.
7.2.Sędzia o fakcie pełnienia obowiązków przewodniczącego sędziego
głównego musi być powiadomiony najpóźniej 14 dni przed imprezą.
7.3. OBOWIĄZKI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
7.3.1.Zgłoszenie swego przybycia organizatorowi turnieju najpóźniej 1 godzinę
przed rozpoczęciem imprezy.
7.3.2. Zapoznanie się z planowanym przebiegiem imprezy i dbanie o jego
zgodność zobowiązującymi przepisami i regulaminem.
7.3.3. Omówienie z Przewodniczącym komisji skrutacyjnej turnieju technicznej
strony pracy komisji sędziowskiej.
7.3.4.Przerwanie występów w przypadku zaistnienia złamania zasad
bezpieczeństwa wobec uczestników występujących oraz niezgodności ujętych
w Regulaminie SMTiCHP.
7.3.5.Podpisanie na zakończenie imprezy przez sędziego głównego
wydrukowanego przez komisję protokołu który, zawiera wyniki końcowe oraz
ewentualnie wniesione protesty i zażalenia oraz formę ich załatwienia, uwagi
dotyczące przebiegu, wnioski i uwagi końcowe.

Niniejsze Przepisy Sędziowskie stanowią tekst jednolity
obowiązujących przepisów i obowiązują od dnia 01 stycznia 2017r.

aktualnie
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8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Sędzia, który przez okres 3 lat nie uczestniczył w pracach komisji
sędziowskich, zawodów
jest zobowiązany do aktualizacji uprawnień
sędziowskich. Polega ona na odbyciu stażu sędziowskiego
8.2. Zgodnie z ogólnie przyjęta zasadą, sędzia nie może sędziować tej kategorii
w której w rywalizacji uczestniczy osoba, będąca członkiem jego bliższej lub
dalszej rodziny albo osoba, która łączą z sędzią faktyczne relacje, które mogą
powodować niewłaściwą pracę sędziego.

8.3. Członków SMTiCHP, zarząd oraz sędziów czyni się odpowiedzialnymi
za społeczną kontrolę przestrzegania niniejszych Przepisów na wszystkich
zawodach rozgrywanych wg. Regulaminu SMTiCHP
8.4. W przypadkach nie ujętych niniejszymi przepisami każdorazowo decyduje
Zarząd SMTiCHP w porozumieniu z sędzią głównym.

Podpisy ……………….
Miejscowość ,data
Opole …….stycznia 2017r.

7

Regulamin Sędziowski, SMTiCHP
Załącznik Nr 1.

WNIOSEK KANDYDATA na sędziego

Ja …………………….. ………………………………………………………………………. ………………
(imię i nazwisko)
niżej podpisana, legitymująca/cy się dowodem osobistym o numerze ………………………………….
lub nr PESEL ………………………….
zgłaszam akces do odbycia w ramach Stowarzyszenia Mażoretek, Tamburmajorek
i Cheerleaderek Polskich stażu kandydackiego na sędziego i proszę o wydanie indeksu
stażysty. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie ustaleń
(przepisów sędziowskich i regulaminu SMTiCHP)

………………………………………..,dnia ……………………
…………………………….
podpis kandydata
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Załącznik nr 2.

Deklaracja sędziowska:
Ja …………………….. (imię i nazwisko) niżej podpisana, legitymująca się dowodem osobistym
o numerze …………………………………. lub nr PESEL ……………………………………………………zgłaszam
swój akces do pełnienia obowiązków sędziego oceniającego rywalizację w trakcie
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zawodów)
organizowanych oraz współorganizowanych przez :
Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich oraz ocenianych
wg. odpowiednich przepisów SMTiCHP.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących
w tym zakresie ustaleń oraz przepisów sędziowskich i regulaminów .
Mając świadomość etyczno-wychowawczego aspektu werdyktu sędziowskiego, a także
świadomość ponoszenia odpowiedzialności za jego wydanie i wewnętrznym przekonaniem,
zobowiązuję się pełnić obowiązki sędziego jak najlepiej.

Podpis ....................,
Miejscowość, dnia
..........................
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