REGULAMIN
KOLEGIUM SĘDZIÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Kolegium sędziów jest organem wykonawczym zarządu Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego.
W skład kolegium sędziów PZSS wchodzi od 3 do 7 członków, wśród nich przewodniczący.
Przewodniczącego kolegium sędziów powołuje zarząd na wniosek prezesa PZSS, pozostałych
członków zatwierdza prezydium zarządu PZSS na wniosek przewodniczącego kolegium.
Członkami kolegium mogą być sędziowie strzelectwa sportowego posiadający co najmniej klasę
państwową, w miarę możliwości reprezentujący grupy sędziów we wszystkich dyscyplinach
i specjalnościach zaliczonych do sportu strzeleckiego.
Kolegium sędziów działa samodzielnie w zagadnieniach związanych z regulaminowym
przeprowadzeniem zawodów.
Kolegium sędziów kieruje działalnością sędziów sportu strzeleckiego i czuwa nad prawidłowym
zorganizowaniem i przeprowadzeniem zawodów.
Postanowieniom kolegium sędziów PZSS podlegają sędziowie wszystkich klas. Podległość ta
wynika z postanowień niniejszego regulaminu oraz innych uchwał PZSS.
Kolegium sędziów działa w oparciu o „Regulamin Działania Komisji, Zespołów i Rad powołanych
przez Zarząd PZSS”.
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§2

Do zakresu działalności kolegium sędziów PZSS należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Publikowanie i wdrażanie przepisów sędziowskich oraz ogłaszanie wykładni zapewniających
jednolite stosowanie przepisów strzeleckich;
Przygotowanie zmian w przepisach sędziowskich; wnioskowanie do zarządu PZSS o ich przyjęcie.
Organizowanie i prowadzenie kursów sędziów sportu strzeleckiego;
Przyznawanie i pozbawianie licencji sędziego sportu strzeleckiego;
Awansowanie sędziów na wyższe klasy sędziowskie;
Opracowanie przepisów określających normy zapewniające sędziom niezbędne warunki
umożliwiające wypełnianie ich funkcji;
Prowadzenie ewidencji sędziów sportu strzeleckiego i niezbędnej dokumentacji;
Inicjowanie i wdrażanie przepisów określających warunki bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim;
Udzielanie porad organizatorom zawodów strzeleckich;
Gromadzenie uwag, wniosków i propozycji dotyczących regulaminów, i zasad organizowania
zawodów;
Opracowanie i uaktualnianie programów szkolenia sędziów;
Organizowanie i prowadzenie egzaminów sędziowskich.;
Zatwierdzanie rekordów Polski w sporcie strzeleckim.

§3
Do obowiązków przewodniczącego kolegium sędziów PZSS należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kierowanie pracami kolegium sędziów.
Wyznaczanie delegatów technicznych na zawody ujęte w kalendarzu sportowym PZSS.
Wyznaczanie lub zatwierdzanie składów sędziowskich na zawody ujęte w kalendarzu sportowym
PZSS.
Zwoływanie posiedzeń kolegium sędziów nie mniej niż dwa razy w roku, przewodniczenie
obradom.
Realizowanie planu pracy kolegium sędziów.
Uzgadnianie z prezesem PZSS rocznych planów pracy kolegium sędziów.
Opracowanie i przedłożenie zarządowi PZSS rocznych sprawozdań z pracy kolegium sędziów.
Współpraca z innymi komisjami PZSS.

Przewodniczący kolegium sędziów PZSS ma prawo do:
1.
2.

Uczestniczenia w posiedzeniach zarządu i prezydium zarządu PZSS, podczas których są omawiane
sprawy będące w zakresie zainteresowań kolegium sędziów.
Wnioskowania do prezesa PZSS w imieniu kolegium sędziów.
ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI SĘDZIÓW
§4

Sędziowie sportu strzeleckiego mają prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonywania swoich czynności na zawodach zgodnie z uprawnieniami wymienionymi w licencji
sędziowskiej;
Podwyższania kwalifikacji oraz awansowania i wyróżniania;
Składania do kolegium sędziów PZSS wniosków i uwag dotyczących pracy sędziów oraz przepisów
strzeleckich, i regulaminów zawodów;
Informacji o zmianach przepisów strzeleckich i regulaminów zawodów;
Wynagrodzenia, według stawek określonych w instrukcji PZSS, za czynności sędziego wykonane
na zawodach strzeleckich.
§5

Obowiązkiem sędziego sportu strzeleckiego jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa;
Znajomość przepisów strzeleckich i regulaminów zawodów;
Umiejętność posługiwania się przyrządami do oceniania wartości przestrzelin w tarczach;
Umiejętność posługiwania się urządzeniami do kontroli ubioru, broni i sprzętu strzeleckiego;
Znajomość budowy i działania broni sportowej;
Znajomość obsługi tarcz elektronicznych;
Sumienne i bezstronne wykonywanie funkcji sędziowskich na zawodach strzeleckich;
Oddziaływanie wychowawcze i umacnianie zdyscyplinowania zawodników, trenerów i osób
funkcyjnych zespołów podczas zawodów;
Zdecydowane i konsekwentne interweniowanie w przypadkach stwierdzenia naruszenia
przepisów strzeleckich i regulaminów zawodów;
Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez kolegium sędziów i podnoszenie kwalifikacji
sędziowskich;
Informowanie kolegium sędziów o zmianie danych kontaktowych (adresu, telefonu, poczty
elektronicznej).

ROZDZIAŁ IV
RODZAJE LICENCJI SĘDZIOWSKICH
§6
Licencje sędziowskie, przyznawane przez kolegium sędziów PZSS, są potwierdzeniem wymaganych
kwalifikacji.
§7
Licencje sędziowskie PZSS podzielone są na cztery rodzaje:
1.

2.

3.

4.

1.

Licencja sędziego klasy trzeciej świadczy, że jej posiadacz ma kwalifikacje wymagane do
wypełniania oficjalnych funkcji sędziowskich w charakterze asystenta, podczas zawodów
strzeleckich organizowanych w kraju.
Licencja sędziego klasy drugiej świadczy, że jej posiadacz ma kwalifikacje wymagane do
wypełniania oficjalnych kierowniczych funkcji sędziowskich podczas zawodów strzeleckich
nieujętych w kalendarzu sportowym PZSS oraz pozostałych funkcji sędziowskich podczas
zawodów strzeleckich organizowanych w kraju.
Licencja sędziego klasy pierwszej świadczy, że jej posiadacz ma kwalifikacje wymagane do
wypełniania oficjalnych kierowniczych funkcji sędziowskich podczas zawodów strzeleckich,
na których nie uznaje się rekordów Polski i klas mistrzowskich oraz pozostałych funkcji
sędziowskich podczas zawodów strzeleckich organizowanych w kraju.
Licencja sędziego klasy państwowej świadczy, że jej posiadacz ma kwalifikacje wymagane do
wypełniania oficjalnych kierowniczych funkcji sędziowskich podczas zawodów strzeleckich
organizowanych w kraju.
§8
Licencje międzynarodowe przyznawane są na podstawie przepisów międzynarodowych federacji
sportu strzeleckiego.
ROZDZIAŁ V
TRYB PRZYZNAWANIA, ODMOWY ORAZ POZBAWIENIA LICENCJI
§9

Kolegium sędziów PZSS przyznaje licencje sędziowskie w dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba
gładkolufowa; w specjalnościach sędziowania: strzelectwo statyczne i strzelectwo dynamiczne.
Warunkiem przyznania licencji sędziego strzelectwa dynamicznego jest posiadanie licencji sędziego
strzelectwa sportowego co najmniej trzeciej klasy.
§ 10
1.
2.
3.
4.

Kolegium sędziów PZSS przyznaje licencje sędziowskie na okres w ramach jednego letniego cyklu
olimpijskiego.
Ważność licencji sędziowskiej upływa z końcem roku następnego po roku, w którym odbyły się
letnie igrzyska olimpijskie.
Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego składa wniosek do kolegium sędziów PZSS.
Za przyznanie licencji, przedłużenie ważności licencji lub podwyższenie klasy sędziowskiej,
pobierana jest opłata licencyjna zgodna z tabelą składek i opłat uchwaloną przez Zarząd PZSS.
§ 11

Podstawą do otrzymania licencji sędziowskiej klasy trzeciej jest spełnienie następujących warunków:
1.
2.
3.

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
Korzystanie w pełni z praw publicznych
Ukończenie kursu przygotowawczego kandydatów na sędziów oraz zdanie egzaminu.

4.

5.

Złożenie zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZSS oraz
międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego, w tym także do poddania się
odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w ramach
obowiązującego prawa.
§ 12

Podwyższenie klasy sędziowskiej może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Złożenie do kolegium sędziów PZSS wypełnionej karty pracy sędziego;
Przy wystąpieniu o licencję klasy drugiej:
1) posiadanie patentu strzeleckiego lub dopuszczenie do posiadania broni (art. 30., ustawy
o broni i amunicji)
2) nabycie doświadczenia sędziowskiego w ciągu minimum dwóch lat, w charakterze sędziego
klasy trzeciej,
3) sędziowanie, w wybranej specjalności sędziowskiej, jako sędzia klasy trzeciej, przynajmniej
w dwóch zawodach PZSS* ujętych w kalendarzu sportowym PZSS;
4) uzyskanie nie mniej niż 14 punktów za rangę zawodów ujętych w kalendarzu sportowym
wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego lub w kalendarzu sportowym PZSS;
5) ukończenie kursu szkoleniowego oraz zdanie egzaminu na drugą klasę sędziowską;
Przy wystąpieniu o licencję klasy pierwszej:
1) posiadanie patentu strzeleckiego lub dopuszczenie do posiadania broni (art. 30., ustawy
o broni i amunicji)
2) nabycie doświadczenia sędziowskiego w ciągu minimum trzech lat, w charakterze sędziego
klasy drugiej
3) sędziowanie w wybranej specjalności sędziowskiej, jako sędzia klasy drugiej, przynajmniej
9 dni na zawodach PZSS* ujętych w kalendarzu sportowym PZSS;
4) ukończenie kursu szkoleniowego organizowanego przez kolegium sędziów PZSS oraz zdanie
egzaminu na pierwszą klasę sędziowską
Przy wystąpieniu o licencję klasy państwowej:
1) posiadanie patentu strzeleckiego lub dopuszczenie do posiadania broni (art. 30., ustawy
o broni i amunicji)
2) nabycie doświadczenia sędziowskiego w ciągu minimum czterech lat, w charakterze sędziego
klasy pierwszej
3) sędziowanie, w wybranej specjalności sędziowskiej jako sędzia klasy pierwszej, przynajmniej
12 dni na zawodach PZSS*
4) ukończenie indywidualnego planu praktyk sędziowskich ustalonego każdorazowo przez
Kolegium Sędziów.
5) ukończenie kursu szkoleniowego organizowanego przez kolegium sędziów PZSS oraz zdanie
egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną kolegium sędziów PZSS;
W wyjątkowych przypadkach przewodniczący KS PZSS może skrócić staż sędziowski.
Zasada skrócenia stażu jest następująca:
skrócenie stażu o jeden miesiąc za każdy 1 dzień sędziowania zawodów PZSS* ponad normę,
która jest niezbędna do podwyższenia klasy sędziowskiej.
Wypełnianie funkcji sędziowskich na zawodach ujętych w kalendarzu PZSS, potwierdza w karcie
pracy sędziego delegat techniczny PZSS. Natomiast na zawodach nieujętych w kalendarzu PZSS sędzia główny.
Zasady punktacji i niezbędne minima do podwyższenia klasy sędziowskiej przedstawia tabela:
Liczba punktów za rangę zawodów
zawody ujęte w kalendarzu wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego
zawody ujęte w kalendarzu sportowym PZSS
zawody PZSS* ujęte w kalendarzu sportowym PZSS

1
2
3

Warunki uzyskania
licencji sędziego
klasy:
drugiej
pierwszej
państwowej

Staż pracy sędziego
w niższej klasie
sędziowskiej
w latach
2
3
4

Liczba sędziowanych zawodów
PZSS* ujętych
w kalendarzu sportowym PZSS

Ogólna
liczba
punktów

2
9 dni
12 dni

14

* zawody PZSS (wg przepisów ISSF): mistrzostwa Polski, Puchary Polski, eliminacje do mistrzostw Polski oraz zawody
międzynarodowe, ogólnopolskie również klasyfikacyjne z udzialem kadry narodowej.
Punkty przyznawane są wyłącznie sędziom klasy trzeciej za całe zawody, bez względu na ilość dni trwania zawodów.
Zawody o różnych nazwach rozgrywane w tym samym miejscu i w tym samym terminie, punktowane są jako jedne zawody
(np. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Juniorów w tym samym miejscu i w tym samym terminie).

§ 13
1.
2.

1.
2.
3.

Aby przedłużyć ważność licencji na kolejny letni cykl olimpijski należy wziąć udział w szkoleniu
sędziów nie wcześniej niż 9 miesięcy przed zakończeniem ważności licencji.
Kursy szkoleniowe sędziów na przedłużenie ważności licencji muszą być zatwierdzone przez
kolegium sędziów PZSS.
§ 14
Kolegium sędziów PZSS przyznaje licencje w specjalnościach sędziowania ujętych w programie
zatwierdzonego kursu szkoleniowego.
Kolegium sędziów PZSS prowadzi ewidencję wszystkich posiadaczy licencji sędziowskich.
Za wydanie licencji sędziowskiej, pobiera się opłatę w wysokości określonej przez zarząd PZSS.
§ 15

1.
2.

Kolegium sędziów PZSS może odmówić przyznania licencji sędziego sportu strzeleckiego, jeżeli
wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 11., 12. i 13.
Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§ 16

1.

1.

Kolegium sędziów PZSS pozbawia sędziego sportu strzeleckiego licencji w przypadku:
1) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub
ograniczenia tych praw stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) popełnienia przez sędziego sportowego czynów zagrożonych w regulaminie dyscyplinarnym
PZSS karą dyskwalifikacji w najwyższym wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów sportu
strzeleckiego.
§ 17
Kolegium sędziów PZSS może pozbawić sędziego licencji również w przypadku:
1) odmowy lub zaprzestania uczestniczenia w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich;
2) naruszenia innych podstawowych obowiązków sędziego sportu strzeleckiego
§ 18

Pozbawienie sędziego sportu strzeleckiego licencji, wymaga uzasadnienia.
§ 19
Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego sportu strzeleckiego do wniosku, oprócz
dokumentów wymienionych w § 10., dołącza oświadczenie, że nie została pozbawiona licencji z przyczyn,
o których mowa w § 16.

§ 20
Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji sędziego jest Prezydium Zarządu
PZSS.
§ 21
Kolegium Sędziów PZSS prowadzi odrębne ewidencje prawomocnych decyzji o odmowie przyznania
i o pozbawieniu licencji sędziego strzelectwa sportowego oraz przechowuje dokumentację będącą
podstawą tych decyzji oraz dokumenty, o których mowa w § 15., 16. i 17.
ROZDZIAŁ VI
KURS PRZYGOTOWAWCZY I DOSKONALĄCY
§ 22
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Każdy kurs przygotowawczy i doskonalący, dotyczący szkolenia sędziów musi być zatwierdzony
przez przewodniczącego kolegium sędziów PZSS.
Wniosek o zatwierdzenie kursu musi być przedstawiony kolegium sędziów PZSS, co najmniej na
miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia.
Wniosek musi zawierać:
1) Cel kursu (np.: uzyskanie licencji sędziego klasy trzeciej, doskonalenie sędziów z licencjami
sędziowskimi, przygotowanie sędziów klasy pierwszej do egzaminu na klasę państwową)
2) Program kursu.
3) Termin i miejsce przeprowadzenia kursu.
4) Nazwisko i imię oraz e-mail i telefon kierownika kursu.
5) Nazwiska i imiona sędziów wykładowców, ich klasy sędziowskie i specjalności.
W programie kursu powinny znajdować się następujące tematy:
1) Struktura organizacyjna PZSS
2) Regulamin kolegium sędziów PZSS
3) Regulamin organizowania zawodów PZSS
4) Przepisy bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim
5) Międzynarodowe przepisy sportu strzeleckiego
6) Krajowe regulaminy zawodów strzeleckich
7) Instrukcje kolegium sędziów PZSS dotyczące przepisów krajowych
8) Nauka posługiwania się urządzeniami do kontroli broni i ubioru, kalibromierzami
i elektronicznymi czytnikami tarcz oraz innym sprzętem (np. chronografem, tabletem,
laptopem itp.) niezbędnym w wykonywaniu funkcji sędziego lub delegata technicznego
na zawodach strzeleckich.
Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS wyznacza lub zatwierdza wykładowców, którzy posiadają
uprawnienia nadane przez kolegium sędziów PZSS do prowadzenia szkoleń i egzaminów.
Każdy kurs musi być zakończony egzaminem.
Organizatorem bezpośrednim kursu może być:
1) kolegium sędziów PZSS
2) wojewódzki związek strzelectwa sportowego lub klub sportowy posiadający licencję klubową
c) firma (szkoła lub ośrodek) prowadząca działalność szkoleniową w sporcie strzeleckim.
Organizator kursu pokrywa koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i wynagrodzenia,
wykładowców i egzaminatorów.
Egzaminator przekazuje do przewodniczącego KS PZSS w wersji elektronicznej protokół
z przeprowadzonego egzaminu wraz dowodem opłaty licencyjnej na konto PZSS.
Egzamin na klasę pierwszą i państwową przeprowadza wyłącznie kolegium sędziów PZSS.

ROZDZIAŁ VII
POWOŁYWANIE SĘDZIÓW
§ 23
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10 .

11 .

Organizator zawodów, na dwa tygodnie przed imprezą, zobowiązany jest złożyć
przewodniczącemu kolegium sędziów wniosek o wyznaczenie obsady sędziowskiej lub przedstawić
propozycję sędziów mających wypełniać kierownicze funkcje w zawodach.
W przypadku zawodów w strzelaniu dynamicznym, organizator zobowiązany jest dodatkowo
do przedstawienia rysunków i opisów torów, w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami
konkurencji.
Przewodniczący kolegium sędziów zatwierdza lub wyznacza sędziów na funkcje kierownicze
zawodów.
Kolegium sędziów, na wniosek organizatora zawodów, zatwierdza lub wyznacza (w zależności
od potrzeb) pozostałych sędziów.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący KS PZSS może wyznaczyć lub zatwierdzić sędziego
z niższą klasą sędziowską do wypełniania funkcji przewidzianej dla sędziego klasy wyższej.
Kolegium sędziów ma prawo wymagać od organizatora, żeby obsadził sędziów w liczbie niezbędnej
do bezpiecznego i regulaminowego przebiegu zawodów.
Delegat techniczny PZSS jest wyznaczany na zawody ujęte w kalendarzu sportowym PZSS.
Wszyscy sędziowie muszą posiadać ważne licencje sędziowskie uwidocznione w bazie KS PZSS.
W czasie zawodów, podczas których mogą być ustanawiane rekordy Polski, funkcji kierowniczych
sędziego nie mogą wypełniać zawodnicy, trenerzy, kierownicy i osoby funkcyjne zespołów
biorących udział w zawodach.
Na zawodach w strzelectwie statycznym delegat techniczny PZSS przejmuje obowiązki
przewodniczącego komisji odwoławczej (Jury d'Appeal), a w strzelectwie dynamicznym może
pełnić obowiązki Range Mastera.
Na mistrzostwach Polski w strzelectwie sportowym muszą być powołane trzy komisje sędziowskie:
Jury d’Appeal (3 osoby), RTS Jury ** (3 osoby), Jury ds. strzelania (3 osoby)
Kierownicze funkcje sędziowskie na zawodach to:

Lp.

strzelanie statyczne

strzelanie dynamiczne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Delegat techniczny PZSS
Sędzia główny zawodów
Przewodniczący komisji RTS**
Sędziowie główni strzelania (10 m, 25 m, 50 m, 300 m, itp.)
Kierownik biura obliczeń
Przewodniczący sekcji kontroli broni i wyposażenia

Delegat techniczny PZSS
Range Master – (RM)
Chief Stats Officer – (CSO)
Chief Range Officer – (CRO)

** RTS - Results, Timing, Scoring (rezultaty, czasy, punktacja)

12 .
13 .

Pozostałe funkcje sędziowskie na zawodach strzeleckich to: sędzia RTS, sędzia stanowiskowy,
sędzia tarczowy, sędzia biura obliczeń, sędzia sekcji kontroli, Stats Officer (SO), Range Officer (RO).
W strzelectwie sportowym podczas zawodów ujętych w kalendarzu PZSS niedopuszczalne jest,
by sędziowie powołani na zawody brali w nich udział jako zawodnicy.

ROZDZIAŁ VIII
OCENA PRACY SĘDZIEGO
§ 24
1.
2.

Sędzia wykonujący rzetelnie obowiązki, wykazujący dużą aktywność i posiadający wymagany zasób
wiedzy fachowej, może być wyróżniony na podstawie obowiązującego statutu PZSS.
Za czyny niegodne sędziego strzelectwa sportowego, stosuje się kary przewidziane w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZSS.
ROZDZIAŁ IX
USTALENIA KOŃCOWE
§ 25

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Posiadacze licencji mogą wypełniać funkcje sędziowskie wówczas, gdy zostaną powołani na zawody
strzeleckie przez kolegium sędziów.
Odznaką zewnętrzną sędziego, wykonującego czynności podczas zawodów, jest ustalonego wzoru
emblemat sędziowski lub imienny identyfikator sędziego - legitymacja licencji sędziowskiej.
Ubiorem zewnętrznym sędziego, wykonującego czynności podczas zawodów, jest ustalonego
wzoru kamizelka lub koszulka sędziowska z widocznym z przodu i z tyłu napisem SĘDZIA lub
napisem wykonującej na zawodach funkcji sędziowskiej (JURY, RANGE OFFICER, Sędzia Główny
Zawodów, itp.).
Każdy udział sędziego w szkoleniu i zawodach, musi być odnotowany w karcie sędziego.
Wszystkie bezterminowe licencje sędziowskie wystawione przed 2006 rokiem, na postawie art. 75.
ustawy o sporcie kwalifikowanym z 25 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 155 poz. 1298.), straciły ważność
31 grudnia 2006 roku.
Przepisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego 1 grudnia 2021 i obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, jednocześnie tracą moc
dotychczasowe regulaminy kolegium sędziów PZSS.

