POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA TRAWIE

Uchwała nr 9/2011
Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie
z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie ryczałtu sędziowskiego stosowanego przy rozliczaniu sędziów
prowadzących zawody sportowe hokeja na trawie organizowane przez
PZHT i innych rozgrywanych na terenie Polski w których biorą udział zespoły będące członkami PZHT
Na podstawie „Ustawy o sporcie” z dnia 25.06.2010r. oraz regulaminów Polskiego
Związku Hokeja na Trawie w sprawie określenia niezbędnych warunków umożliwiających wypełnienie funkcji sędziego sportowego, postanawia sie:
§1
Ustalić wysokości ryczałtów sędziowskich przysługujących sędziom wyznaczonym
do prowadzenia zawodów hokeja na trawie oraz określić warunki wykonywania przez
sędziów swoich funkcji.
§2
Organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia sędziom właściwych i bezpiecznych warunków wykonywania powierzonej im funkcji, a w szczególności:
1. Zakwaterowania w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzien.
2. Ryczałtu z tytułu wydatków ponoszonych przez sędziów w związku z przygotowaniem sie do zawodów (zakup, pranie i prasowanie regulaminowego stroju, rozmowy
telefoniczne, zakup ubiorów treningowych, wysłanie protokółów, dojazdy na treningi
i zawody, zwrot kosztów przejazdów na zawody, diety).
§3
1. Sędziom, osobom wykonującym funkcje pomocnicze tj.: trener sędziów, sędzia
rezerwowy, sędzia czasu, obserwator PZHT podczas zawodów trwających dłużej niż
jeden dzień, a zawody trwają dłużej niż 5 godzin dziennie, Organizator zawodów zapewnia wyżywienie na zasadach ustalonych dla uczestników imprezy.
2. W przypadku, gdy zawody nie doszły do skutku, a sędzia wypełnił obowiązki wynikające z regulaminu, pobiera 75% ryczałtu przysługującego mu zgodnie z niniejsza
Uchwała Zarządu.
§4
1. Sędziemu prowadzącemu zawody organizator imprezy wypłaca ryczałt sędziowski
odpowiadający zwrotowi kosztów ponoszonych przez sędziego.
2. Ryczałt sędziowski wynosi:
2.1. na zawodach międzypaństwowych organizowanych w Polsce, Mistrzostwach
Polski seniorów – I liga (dotyczy także turnieju o utrzymanie się w MP seniorów rozgrywanego w II etapie rozgrywek), Mistrzostwach Polski seniorek, Halowych Mistrzostwach Polski seniorów – I liga, Halowych Mistrzostwach Polski seniorek oraz meczach Pucharu Polski (kobiet i mężczyzn) w fazie finałowej:
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- 155 zł dla sędziów miejscowych
- 185 zł dla sędziów – obszar I
- 210 zł dla sędziów – obszar II
- 230 zł dla sędziów – obszar III
- 265 zł dla sędziów – obszar IV
- 300 zł dla sędziów – obszar V
- 340 zł dla sędziów – obszar VI
2.2. na Mistrzostwach Polski seniorów – II liga, Halowych Mistrzostwach Polski seniorów – II liga (dotyczy także turnieju barażowego drużyn II-ligowych o awans do
MP seniorów I liga rozgrywanego w II etapie rozgrywek), meczach Pucharu Polski
(kobiet i mężczyzn) w fazie eliminacji oraz meczach lub turniejach finałowych Halowych Mistrzostw Polski w kategorii juniorek, juniorów, juniorek młodszych, juniorów
młodszych:
- 135 zł dla sędziów miejscowych
- 155 zł dla sędziów – I obszar
- 175 zł dla sędziów – II obszar
- 200 zł dla sędziów – III obszar
- 220 zł dla sędziów - IV obszar
- 255 zł dla sędziów – V obszar
- 310 zł dla sędziów – VI obszar
2.3. na meczach eliminacyjnych Halowych Mistrzostw Polski w kategorii juniorek,
juniorów, juniorek młodszych oraz juniorów młodszych:
- 90 zł dla sędziów miejscowych
- 110 zł dla sędziów – I obszar
- 135 zł dla sędziów - II obszar
- 155 zł dla sędziów – III obszar
- 190 zł dla sędziów – IV obszar
- 220 zł dla sędziów – V obszar
- 265 zł dla sędziów – VI obszar
2.4. na meczach eliminacyjnych oraz podczas turniejów finałowych Mistrzostw Polski
juniorek, Mistrzostw Polski juniorów, Mistrzostw Polski juniorek młodszych (ogólnopolska olimpiada młodzieży w sportach letnich), Mistrzostw Polski juniorów młodszych (ogólnopolska olimpiada młodzieży w sportach letnich), a także na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików wypłaca sie ryczałt sędziowski, którego wysokość określa właściwy minister w „Zasadach opłacania sędziów na zawodach w ramach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” (Załącznik nr 2)
obowiązującym na dany rok kalendarzowy.
2.5. na zawodach nie wymienionych w pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 oraz w meczach towarzyskich we wszystkich kategoriach wiekowych ryczałt sędziowski ustala organizator
danej imprezy.
3. Określenie grupy sędziowskiej odbywa sie na podstawie załącznika nr 1.
4. Stawki ryczałtowe określone w pkt. 2 przysługują sędziom prowadzącym bezpośrednio spotkania na boisku. Osobom wykonującym funkcje pomocnicze - trenerowi
sędziów, sędziemu rezerwowemu, obserwatorom PZHT przysługuje 75% ryczałtu, o
którym mowa w pkt. 2, natomiast sędziemu czasu w hokeju halowym – przysługuje
wysokość ryczałtu jak członkowi komisji technicznej określona w § 4 pkt 2 ppkt 2.3.
uchwały nr 11/2008 z dnia 14 maja 2008r.
5. W przypadku turniejów ryczałt wypłacany jest jednorazowo niezależnie od ilości
meczów w jednym dniu.
6. Na turniejach trwających dłużej niż jeden dzień sędziemu zamiejscowemu przysługuje ryczałt ustalony według grupy (obszaru) tylko za pierwszy dzień turnieju, za
pozostałe dni przysługuje ryczałt jak dla sędziego miejscowego. W przypadku gdy
rozgrywane są pojedyncze mecze, a sędzia nie ma możliwości powrotu do stałego
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miejsca zamieszkania pomiędzy meczami i korzysta z zakwaterowania określonego
w § 2 pkt 1 Uchwały przysługuje mu ryczałt jak dla sędziego miejscowego powiększony o 30 zł brutto na wyżywienie.

§5
Regulaminowy strój oraz wyposażenie sędzia jest zobowiązany zakupić na swój
koszt.
§6
Interpretacja niniejszej Uchwały należy do Zarządu PZHT.
§8
Z dniem 31 sierpnia 2011r. moc prawną traci Uchwała 11/2010.
§7
Przepisy niniejszej Uchwały wchodzą w życie z dniem 1 września 2011r.

Za Zarząd:
Prezes PZHT
Andrzej Grzelak

