
REGULAMIN
KOLEGIUM SĘDZIÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

Rozdział I

Organizacja pracy Kolegium Sędziów

§ 1

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Hokeja na Trawie, zwane w dalszej części Kolegium Sę-
dziów PZHT jest organem wykonawczym oraz doradczym Zarządu PZHT. Kolegium działa na 
podstawie  obowiązujących  przepisów,  Statutu  PZHT,  Uchwał  Walnego  Zgromadzenia, 
Uchwał Zarządu oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Kolegium składa się z 5 -7 członków wybieranych przez sędziów związkowych            i prze-
wodniczących sędziów OZHT i równorzędnych stowarzyszeń w trakcie zgromadzenia sę-
dziów.

2. Termin, miejsce i sposób zwołania zgromadzenia ustala Kolegium w uzgodnieniu z Zarzą-
dem PZHT.

3. Imienny skład Kolegium wymaga zatwierdzenia przez Zarząd PZHT.
4. Podział funkcji ustala Kolegium na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
5. Kadencja Kolegium trwa 4 lata i obejmuje kadencję wybranych władz PZHT.
6. Członkowie Kolegium wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Członkowie Kolegium mogą być odwołani przez zgromadzenie sędziów PZHT lub Zarząd 

PZHT przed upływem kadencji.

 § 3

1. Zgromadzenie Sędziów PZHT ma prawo zgłosić kandydaturę na członka Zarządu PZHT.
2. W wypadku gdy przewodniczącym Kolegium jest członek Zarządu PZHT reprezentuje on 

sędziów wobec Zarządu PZHT a Zarząd PZHT wobec sędziów.
3. W przypadku gdy przewodniczący Kolegium nie jest członkiem Zarządu PZHT uczestniczy 

on w pracach zarządu na zasadach stałego zaproszenia.

§ 4

Kolegium Sędziów PZHT:

1. Reprezentuje społeczność sędziów wobec władz PZHT.
2. Dokonuje obsady sędziowskiej w rozgrywkach prowadzonych (organizowanych) przez Wy-

dział Gier i Dyscypliny PZHT oraz proponuje obsady sędziowskie na zawody międzynaro-
dowe i międzypaństwowe wyznacza opiekuna sędziów na turnieje mistrzowskie, na które 
wyznaczony jest delegat techniczny. Zapis ten nie dotyczy OOM.



3. Organizuje prace sędziów. Wyznacza opiekuna sędziów na turnieje, na które wyznaczany 
jest delegat techniczny. 

4. Organizuje szkolenia sędziów.
5. Organizuje prace z wykonaniem postanowień uchwały nr 7/97 z dnia 27 czerwca 1997r. w 

sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowe-
go.

6.  Dokonuje oceny pracy sędziów, nadaje stopnie sędziowskie i  prowadzi  klasyfikację sę-
dziów a także prowadzi rejestr sędziów.

7.  Współpracuje  z  okręgowymi  związkami  hokeja  na  trawie  i  równorzędnymi  stowa-
rzyszeniami w zakresie wszystkich spraw sędziowskich

8. Opiniuje projekty uchwał i regulaminów dotyczących sędziów.
9. Redaguje, wydaje i interpretuje przepisy gry w hokeja na trawie na boiskach otwartych i w 

hali.
10. Wykonuje inne zadania zlecone przez Zarząd PZHT.

§ 5

1. Posiedzenia Kolegium Sędziów odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 
miesiącu.

2. Termin, miejsce oraz porządek obrad ustala Przewodniczący, który przewodniczy obra-
dom.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go upoważniony przez niego Wiceprze-
wodniczący, względnie inna wyznaczona osoba - członek Kolegium Sędziów.

§ 6

1. O posiedzeniach Kolegium należy powiadomić wszystkich jego członków przy-najmniej na 
5 dni przed posiedzeniem, w sytuacjach wyjątkowych termin ten nie obowiązuje.

2. Obecność członków Kolegium Sędziów na posiedzeniu jest obowiązkowa.
3. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Kolegium Sędziów jest 

zobowiązany do powiadomienia o tym Przewodniczącego, w miarę możliwości przed po-
siedzeniem.

4. Członek Kolegium, który trzy razy z rzędu nie bierze udziału w posiedzeniach bez uspra-
wiedliwienia, może być pozbawiony praw członka Kolegium.

§ 7

1. Dla ważności uchwał Kolegium wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby człon-
ków.

2. Kolegium podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków, a w 
razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

3. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie. Na wniosek co najmniej jednego członka 
Kolegium i w sprawach osobowych Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie taj-
ne.

4. W posiedzeniach Kolegium mogą uczestniczyć zaproszeni goście oraz członkowie Zarządu 
PZHT.
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§ 8

1. Posiedzenia Kolegium są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, nazwiska obecnych członków Kole-

gium, treść uchwał, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania 
odrębne winny być zamieszczone w protokole.

3. Protokół podpisują obecni członkowie Kolegium.

Rozdział II

Zasady ubiegania się o uprawnienia sędziowskie

§ 9

Wniosek o przyjęcie w poczet sędziów hokeja na trawie może zgłosić na piśmie każdy obywa-
tel, który ukończył 18 lat, a nie przekroczył 35 roku życia, posiada pełne prawa obywatelskie i 
jest wolny od zarzutów natury etycznej, zamieszkały na terenie działania wydziału sędziow-
skiego okręgowego lub równorzędnego związku hokeja na trawie.

§ 10

Osoby, które ukończyły 35 rok życia, uprawiają, bądź uprawiały zawodniczo hokej na trawie, 
względnie  sprawują  funkcje  trenerskie  lub  instruktorskie,  mogą  ubiegać  się  
o uprawnienia sędziowskie hokeja na trawie mimo niespełnienia warunków o których mowa 
w § 9.

§ 11

Osoby wymienione w § 9 i 10 zobowiązane są do odbycia kursu teoretyczno-praktycznego 
wg. opracowanego programu każdorazowo przed OZHT, zawierającego przepisy gry hokeja 
na  trawie,  oraz  inne  przepisy  obowiązujące  
w PZHT. OZHT zobowiązany jest każdorazowo przesłać do Kolegium Sędziów PZHT, przed 
rozpoczęciem kursu, imienne listy kandydatów rozpoczynających szkolenie sędziowskie. Tyl-
ko, osoby znajdujące się na tej liście mogą być dopuszczone do końcowego egzaminu na sę-
dziego.

§ 12

O dopuszczeniu do egzaminu na sędziego decyduje OZHT organizujący kurs, przy zachowaniu 
przepisów zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 13

Komisję organizacyjną kursu jak również komisję egzaminacyjną wyznacza Zarząd OZHT. W 
skład komisji egzaminacyjnej kursu wchodzi członek Kolegium Sędziów PZHT.
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§ 14

Po spełnieniu warunków o których mowa w § 9, 10, 11, 12, 13 na wniosek zainteresowanego 
rozpoczyna  się  procedura  licencyjna,  o  której  mówi  uchwała  
nr 7/97 z dnia 27 czerwca 1997r. Zarządu PZHT.

§ 15

Sędzią PZHT może zostać także osoba będąca członkiem zagranicznej organizacji sędziów ho-
keja na trawie, posiadająca wszelkie kwalifikacje i spełni warunki określone w uchwale nr 
7/97 Zarządu PZHT z dnia 27 czerwca 1997r. jeżeli zamieszkuje w Polsce i zgłosi wniosek do 
właściwego OZHT. Kolegium Sędziów Polskiego Związku Hokeja na Trawie zasięga opinii wła-
ściwego związku hokeja na trawie za granicą i przedstawia opinię Komisji Licencyjnej.

Rozdział III

Prawa i obowiązki Sędziów

§ 16

Sędziowie hokeja na trawie mają prawo:

1. Prowadzenia zawodów hokeja na trawie.
2. Zwrotu kosztów przejazdu zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.
3. Wolnego wstępu na wszystkie zawody hokeja na trawie, na obszarze RP, na podstawie li-

cencji sędziowskiej.
4. Udziału w zebraniach, naradach, konferencjach sędziów.
5. Wnoszenia odwołań z zachowaniem instancji obowiązującej w PZHT.
6. Wnoszenia umotywowanych,  pisemnych wniosków do OZHT i  Kolegium Sędziów o nie 

przydzielanie okresowe zawodów, dla zawodów w określonym terminie.
7. Otrzymanie pomocy i ochrony podczas pełnienia funkcji sędziego na boisku, jak          i bez-

pośrednio po  zawodach,  od  wszystkich stowarzyszeń  należących  do PZHT,    a  przede 
wszystkim organizatorów zawodów.

§ 17

Do obowiązków sędziego należy:

  1. Gruntowna znajomość i przestrzeganie przepisów gry w hokeja na trawie, Statutu PZHT, 
regulaminów obowiązujących w PZHT i OZHT.

  2. Przestrzeganie etyki sportowej i dbanie o podnoszenie godności sędziego.
  3. Prowadzenie przydzielonych zawodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w ho-

keja na trawie, z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności.
  4. Przesłania  sprawozdań,  protokółów  z  przeprowadzonych  zawodów  w  terminie  

24 godzin po ich zakończeniu do właściwego wydziału Gier i Dyscypliny.
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  5. Dokonywanie bieżących wpisów do książeczki sędziowskiej.
  6. Uczęszczanie na kursy i konferencje sędziowskie.
  7. Uczestniczenie w zebraniach, kursokonferencjach itp. zwoływanych                              i or-

ganizowanych przez Kolegium Sędziów PZHT lub Wydział Sędziowski OZHT.
  8. Zawiadamianie niezwłocznie Kolegium Sędziów PZHT i OZHT na piśmie,                          o  

każdorazowej zmianie adresu.
  9. Zwrotu licencji w razie czasowej lub stałej utraty praw sędziowskich.
10. Niezwłoczne powiadomienie Kolegium Sędziów PZHT i  OZHT o każdym wystąpieniu z 

klubu, względnie wstąpieniu w szeregi czynnych zawodników hokeja na trawie lub obję-
cia funkcji trenera, instruktora, działacza w klubie sportowym.

11. Zawiadomienie i usprawiedliwienie na piśmie, a w nagłych wypadkach telefonicznie lub 
telegraficznie Kolegium Sędziów niemożności prowadzenia wyznaczonych zawodów. Za-
wiadomienie powinno nastąpić w takim czasie aby mógł być wyznaczony inny sędzia.     

§ 18

Utrata  praw  sędziowskich  i  pozbawienie  licencji  hokeja  na  trawie  następuje  
w przypadkach określonych w Uchwale Zarządu PZHT nr 7/97 z dnia 27 czerwca 1997r.

§ 19

Sędziowie  hokeja  na  trawie  podlegają  przepisom  dyscyplinarnym  obowiązującym  
w PZHT.

§ 20

Sędziowie hokeja na trawie mogą otrzymać następujące wyróżnienie:

1. Za sędziowanie określonej liczby spotkań, wyróżnienie specjalne Kolegium Sędziów PZHT.
2. Za szczególne zasługi może otrzymać godność:

Zasłużonego sędziego PZHT - po 10 latach pracy,
Honorowego sędziego PZHT - po 20 latach pracy.

3. Godności, o których mowa w pkt. 2 nadaje Zarząd PZHT na wniosek Kolegium Sędziów 
PZHT. 

Rozdział IV

Stopnie sędziowskie i klasyfikacje sędziów

§ 21

1. Kolegium Sędziów prowadzi szkolenie teoretyczne i praktyczne w celu promowania pol-
skich sędziów wobec FIH i FEH.
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2. Celem promocji, o której mowa w pkt. 1 jest zdobycie stopni sędziowskich:
- sędziego międzynarodowego,
- sędziego międzynarodowego I stopnia,
- sędziego międzynarodowego grupy Igrzysk Olimpijskich i Pucharu Świata.

3. Warunki i tryb uzyskania stopni sędziego międzynarodowego regulują odpowiednie regu-
laminy FIH.

4. O stopnie, o których mowa wyżej mogą ubiegać się sędziowie związkowi.

§ 22

Kolegium Sędziów PZHT nadaje stopnie sędziowskie:
- sędzia kandydat,
- sędzia II stopnia,
- sędzia I stopnia,
- sędzia związkowy.

§ 23

Stopnie sędziowskie nadawane są po spełnieniu następujących warunków:
1. Sędzią kandydatem zostaje osoba, która zdała egzamin sędziowski, a nie spełnia warun-

ków, o których mowa w § 9.
2. Sędzią II stopnia zostaje osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 9.10, 11 i zdała 

egzamin, i na tej podstawie uzyskała licencję sędziowską.
3. Sędzią l stopnia może zostać sędzia II stopnia który sędziował min. 3 mecze hokejowe ob-

serwowane przez przedstawiciela OZHT i uzyskał pozytywną opinię. OZHT przedstawia Ko-
legium Sędziów PZHT dokumentację pracy sędziego.

4. Sędzią związkowym może zostać sędzia I stopnia, który sędziował min. 3 mecze obserwo-
wane przez przedstawiciela Kolegium Sędziów PZHT i uzyskał pozytywną opinię.

§ 24

Stopnie sędziowskie nadawane są po spełnieniu następujących warunków:
1. Sędzią II stopnia zostaje osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 9.10, 11 i zdała 

egzamin, i na tej podstawie uzyskała licencję sędziowską.
2. Sędzią l stopnia może zostać sędzia II stopnia, który sędziował min. 3 mocze hokejowe ob-

serwowane przez przedstawiciela OZHT i uzyskał pozytywną opinię. OZHT przedstawia Ko-
legium Sędziów PZHT dokumentację pracy sędziego.

3. Sędzią związkowym może zostać sędzia I stopnia, który sędziował min. 3 mecze obserwo-
wane przez przedstawiciela Kolegium Sędziów PZHT i uzyskał pozytywną opinię.

§ 25

Kolegium Sędziów PZHT może dokonać klasyfikacji sędziów w postaci układania list sędziów 
uprawnionych do sędziowania meczy hokejowych szczebla centralnego                    i pozosta-
łych szczebli.
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§ 26

Niezależnie od posiadanych stopni sędziowskich Kolegium Sędziów przestrzega następują-
cych zasad:

1. Instruktorzy lub trenerzy, wykonujący swoje uprawnienia szkoleniowe w klubach sporto-
wych, nie mogą pełnić funkcji sędziowskich w rozgrywkach szczebla centralnego.

2. Wymienieni w punkcie 1 są zobowiązani złożyć oświadczenie, czy w danym roku kalenda-
rzowym będą wykonywać funkcje szkoleniowe w klubach w razie złożenia oświadczenia, 
że  prowadzą  lub  będą  prowadzić  treningi  w  klubach,  albo  
w przypadku nie złożenia takiego oświadczenia, należy zastosować w stosunku do nich 
postanowienia pkt. 1.

3. Sędzia nie wyznaczony do prowadzenia zawodów przez Kolegium Sędziów lub Wydział Sę-
dziowski OZHT, nie może prowadzić zawodów mistrzowskich, międzynarodowych i mię-
dzypaństwowych nie dotyczy § 36 „Regulaminu współzawodnictwa sportowego” w hoke-
ju na trawie na boiskach otwartych i w hali.

4. Nie wyznacza się do prowadzenia zawodów szczebla centralnego na sędziów boiskowych 
koleżanek i kolegów, którzy ukończyli 55 rok życia. Mogą oni spełniać inne funkcje związa-
ne z organizacją zawodów.

§ 27

Kolegium Sędziów PZHT każdego roku publikuje w specjalnych komunikatach listy sędziów w 
I kwartale na boiskach otwartych i w IV kwartale w hokeju halowym                  z uwzględnie-
niem nadanych stopni. Listy otrzymują OZHT  i wszyscy umieszczeni na listach sędziowie. Li-
sty sędziów są oficjalnym dokumentem PZHT.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się w kolejności uchwały 
lub postanowienia Zarządu PZHT, Prezydium Zarządu PZHT, Kolegium Sędziów. Organom tym 
służy prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz innych uchwał i regulaminów odno-
szących się do sędziów i spraw sędziowskich.
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