Regulamin Kolegium Sędziów Polskiej Federacji Scrabble
§ 1 Wstęp
1. Kolegium Sędziów Polskiej Federacji Scrabble, zwane dalej "Kolegium", jest organem, który
opracowuje i rekomenduje Zarządowi nowelizacje przepisów oraz regulaminów gry w Scrabble,
systemów rozgrywek oraz zasad klasyfikacji i ewidencji zawodników. Zarząd ma prawo je uwzględnić w
całości, zmienić lub odrzucić.
2. W skład Kolegium mogą wchodzić wyłącznie licencjonowani sędziowie PFS z ważnymi uprawnieniami
sędziowskimi.
3. Kolegium składa się z trzech lub czterech członków wybieranych przez ogół sędziów PFS. Kadencja
Kolegium trwa dwa lata. Wybory do Kolegium powinny być zorganizowane w terminie do 30 dni po
Wyborczym Walnym Zgromadzeniu PFS. Wybory do Kolegium ogłasza Zarząd.
4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Kolegium wybierają spośród siebie przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego. Po otrzymaniu wyników wyborów Zarząd PFS zatwierdza formalnie skład
Kolegium i umieszcza informację na stronie internetowej PFS.
5. W przypadku rezygnacji członka Kolegium lub innych przyczyn uniemożliwiających pełnienie tej funkcji,
Kolegium jest upoważnione do uzupełnienia składu osobowego do wymaganego minimum w terminie 30
dni od daty zaistnienia zdarzenia.
6. Kolegium ma prawo odwołać ze swego składu członka, który nie uczestniczy w jego pracach (par. 2 pkt
2).
7. Zarząd PFS ma prawo rozwiązać Kolegium, jeśli jego stan osobowy spadnie poniżej określonego
minimum i nie zostanie zachowany termin określony w par.1 punkt 5. Zarząd ma obowiązek ogłosić nowe
wybory w terminie do 30 dni od rozwiązania Kolegium.
8. Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał lub w celu
wydania orzeczenia w sprawie interpretacji przepisów gry w Scrabble. Posiedzenia Kolegium mogą
odbywać się za pośrednictwem Internetu.
§ 2 Zadania i uprawnienia Kolegium
1. Do zadań Kolegium należą:
a) współpraca z Zarządem PFS odnośnie wszelkich spraw dotyczących funkcji sędziego oraz przepisów z
tym związanych,
b) wydawanie orzeczeń dotyczących interpretacji przepisów gry w Scrabble oraz opracowywanie
poprawek i nowelizacji tychże przepisów,
c) opiniowanie regulaminów i systemów rozgrywek imprez centralnych,

d) rozpatrywanie zaskarżeń decyzji sędziego głównego zawodów po ich zakończeniu w przypadku
podjęcia decyzji niezgodnej z obowiązującymi przepisami,
e) wnioskowanie do Zarządu PFS o nałożenie kary, zawieszenie uprawnień sędziowskich lub o
pozbawienie tychże uprawnień sędziego, który w szczególnie jaskrawy sposób naruszył przepisy gry lub
wykazał się stronniczością podczas sędziowania zawodów,
f) przyjmowanie wniosków o staż sędziowski,
g) opracowywanie nowelizacji Regulaminu Sędziowskiego i zestawu pytań egzaminacyjnych,
h) rozpatrywanie formalnie zgłoszonych wniosków o zmiany w przepisach i regulaminach,
i) opiniowanie przydatności programów do prowadzenia turniejów rankingowych PFS oraz klasyfikacji i
ewidencji zawodników oraz współpraca z programistami w zakresie poprawy funkcjonalności takich
programów,
j) coroczne sporządzanie sprawozdań z działalności Kolegium.
2. Członkowie Kolegium mają obowiązek:
a) uczestniczyć przynajmniej w 3/4 posiedzeń w ciągu roku,
b) wykonywać powierzone przez Kolegium obowiązki.
3. Przewodniczący Kolegium ma ponadto obowiązek:
a) wyznaczać terminy posiedzeń Kolegium i im przewodniczyć,
b) ustalać terminowy plan pracy dla członków Kolegium,
c) w razie potrzeby i w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem - wnioskować o odwołanie lub
powołanie nowych członków Kolegium.
Na czas braku możliwości sprawowania funkcji przewodniczącego jego obowiązki przejmuje
wiceprzewodniczący.
4. Prawo do zgłaszania poprawek w przepisach, regulaminach gry i załącznikach do nich ma każdy
członek Kolegium. W pracach i posiedzeniach Kolegium może uczestniczyć oddelegowany członek
Zarządu, jednakże bez prawa głosu.
5. Głosowanie nad zmianami w przepisach i regulaminach gry wymaga obecności 3 osób. Formalne
wprowadzenie zmian następuję po przyjęciu przez Zarząd PFS odrębnej uchwały.

§ 3 Przepisy przejściowe i końcowe
1. W pierwszym roku działalności Kolegium wybór jego członków organizuje Zarząd PFS w terminie do
30 dni po ogłoszeniu niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

