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Załząd WZKasz. wychodząc na przęciw oczekiwaniom klubów w kwęstii
wysokich opłat sędziowski za męczę podjął decyzję wprowadząącą "Osobę
wspieraj ąc ą" fta męczach rozgrywek nieawansolyych.

Zasady:
l. Klub moze zręzygnawać z mierzącego cz&s gry na wszystkich męczach
rozgrywek nieawansowych: MLKB, KLKB, MLMM, KLMM.

2. W gestii klubu pozostaje, czy chce nadal mięć mierzącego czas gry z grona
sędziowskiego wyznaczanęgo Węz kolegium sędziów, cry chce zapewnić sam
obsfugę zęgaradesygnując swoją osobę: kierowniką rodzica lub inną osobę.

3. Klub zgłasza liĘ maksyrnalnie 5 takich osób, które będą mogły pekrić tę
funkcję do V/ydziafu Gier i Dyscypliny zawierającąImię i Nazvrisko oraz PESEL.
Osoba ta musi mieć ukończone 16 lat. Lista zostaje zatwięrdzonaprzęz WGiD.

4. Termin zgJLaszń u$ywa ż8.11.żań r.

5. Klub zg}asva do refęrenta obsad, czy chce mierzącego czas §y, cT zapewnia
mierzącego czas gy we własnym zakresie.

6. Osoba wspierająca musi być prry stolikrr sędziowskim na 30 minut przed
r ozpo częciem spotkania.

7. Ieżęlli osoba wspierająca nie poradzi sobie z mięrzeniem czasu i zostanie to
odnotowane w protokole przez sędziego głównego, osoba ta zostaje skręślona z
listy i nie będzie mogła pełnić tej funkcji do końca §ezonu.

8. Klub, t tóry zrezygnuje z mie.r:zącego azas w a nie zapewni obsady na meczu
nie będzie mógł korzystać zę swoich osób do końca sezonu. Klub jest
odpowiedzialny za zapewnlenie obsady mierzącega czas w na meczu!! !

9. Start programu "Osoby wspierającej" ustala się na 1 grudrria 2:&16 roku. W
zllviąrklu z tym prosimy kluby o deklarację do dnia 24 listopadą azy chcą mieć
mierzącego czas §ł, c4 zapewnią "Osobę wspierającą" we własn;rm zakresie.

9. Grudzień jest miesiącem testowym dla tego rorwtązańa, w rwiryku z czym
prosimy o przesyłanie uwag odnośnie wprowadzonego projektu.


