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Uchwała Nr 16/2016
Zarząd Automobilklubu
30.12.2016 r. podjął uchwałę

Bieckiego

na

zebraniu

w

dniu

dotyczącą
warunków uzyskania prolongaty
Licencji Sędziego Sportu Samochodowego na rok 2016
Na podstawie § 13. i § 14. Statutu AMK Bieckiego Zarząd uchwala zasady
uzyskania prolongaty licencji:
§1
Członek Klubu posiadający licencję stopnia I i II zobowiązany jest opłacić
składki członkowskie za rok 2017 oraz uregulować ewentualne zaległe składki
członkowskie do 31 stycznia 2017 roku.
§2
Sędzia musi uzyskać odpowiednią ilość punktów w roku kalendarzowym 2017
wg załącznika nr 1.
§3
Sędzia, który nie uzyskał wymaganej ilości punktów, celem uzyskania
prolongaty, musi odbyć szkolenie oraz zdać egzamin, a także opłacić prolongatę
licencji w kwocie według załącznika nr 2.
§4
Członek Klubu posiadający licencję stopnia I i II musi dostarczyć licencję do
Przewodniczącego Sekcji Sędziowskiej Automobilklubu Bieckiego P. Daniela
Wójcikiewicza celem przedłużenia prolongaty do 15 stycznia 2017 roku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała wraz z
z listą obecności.

załącznikami

została

przyjęta

jednogłośnie

Za zgodność

Prezes
Automobilklubu Bieckiego
Marek Sitek

zgodnie
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Załącznik nr 1
Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego na rok
2017.
Ustala się, że zgodnie z załącznikiem nr 3 „Regulaminu Sędziów Sportu
Samochodowego”, do uaktualnienia licencji sędziego sportu samochodowego na
rok 2017, bez egzaminu, wymagane jest uzyskanie, co najmniej 18 punktów
w roku poprzednim przyjmując następujące kryteria:
Ranga
Funkcje sędziowskie

1.

2.

3.

4.

Władze zawodów
Przewodniczący i członek ZSS
Dyrektor zawodów
Obserwator GKSS PZM
Delegaci PZM i osoby oficjalne
Delegat Techniczny PZM
Delegat ds. bezpieczeństwa
Sekretarz ZSS
Dyrektor wyścigu
Asystent ds. sportowych/ asystent ds. sędziów/
asystent ds. organizacyjnych/ asystent ds.
zabezpieczenia
Sekretarz zawodów
Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami
Kierownictwo służb
biura zawodów/ centrum kierowania/ badania
kontrolnego/ parku serwisowego/ parku
zamkniętego/ przegrupowania/ odcinka
specjalnego, testowego/ PKC (punktu kontroli
czasu)/ startu, mety/ trasy/ zabezpieczenia
trasy/ pomiaru czasu/ komisji obliczeń/
obliczenia komputerowe PZM 5 obliczenia
komputerowe PZM/ łączności/ parku maszyn/
DEPOT/ PO, PP, PS
Sędziowie, służby, ekipy
pracownik biura zawodów
asystent odp. za kontakty z zawodnikami
operator centrum kierowania
sędzia sportowy/ sędzia techniczny/ kontroler
techniczny/ kontroler tankowania
sędzia pracujący w parku serwisowym/ w parku
zamkniętym/ w parku maszyn
sędzia PKC/ faktu/ flagowy/ startu (starter)/
mety/ trasy/ zabezpieczenia/ hendicaper/
chronometrażysta/
sedzia PO (punktu obserwacyjnego)/ PP (pól
przedstartowych)/ PS (pól startowych)/ DEPOT
sędzia ds. gospodarczych/wyposażenia

Puchar Polski,
Mistrzostwa Polski
i wyżej

Imprezy,
zawody okręgowe
i niżej

7 pkt.

6 pkt.

6 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

4 pkt.

4 pkt.

3 pkt.
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5.

PZM, FIA
udział we władzach FIA (komisje)
PZM, FIA Przewodniczący GKSS PZM
Przewodniczący OKSS PZM/ Członek GKSS PZM
Członek OKSS PZM/ Sekretariat GKSS PZM
Sekretariat OKSS PZM/ praca w zespołach
powołanych przez GKSS
praca w zespołach powoływanych przez OKSS
egzaminator szkoleń/kursów zatwierdznych przez
GKSS
Inne funkcje
inspektor torów motorowych - specjalizacja
Samochody
komisarz ds. ochrony środowiska
sędzia pracujący na próbie sportowej na
imprezach: turystycznych, pojazdów zabytkowych
lub BRD
pomocnik na BK/ w biurze/ pomocnik
odpowiedzialnego za kontakty z zawodnikami
Funkcje na zawodach, które nie otrzymują
punktów:
rzecznik prasowy/ kierownik ds. PR, marketingu,
publiczności/ kierownik biura prasowego i
pracownik biura prasowego/ kierownik ds.
finansowych/ finanse – kasa/ lekarz zawodów

14 pkt.
12 pkt.
10 pkt.
8 pkt.
6 pkt.

10 pkt.
8 pkt.
6 pkt.
4 pkt

4 pkt.

2 pkt

2 pkt.

1 pkt.
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Załącznik Nr 2
Koszt ubezpieczenia i wydania licencji sędziego sportu samochodowego
w roku 2017.

1. Sędziowie sportu samochodowego, w zależności od posiadanych kwalifikacji,
praktyki i związanych z tym uprawnień i obowiązków, dzielą się na trzy
podstawowe grupy:  sędziowie klasy I - licencja z symbolem „I”  sędziowie
klasy II - licencja z symbolem „II”  sędziowie chronometrażyści - licencja
z symbolem „CH”.
2. Opłaty za licencje sędziów
Licencja
klasy „I”
klasy „II”
z symbolem CH
duplikat

Przedłużenie
40
30
40
10

zł
zł
zł
zł

Nowa
50 zł
40 zł
50 zł
-

