STAWKI SĘDZIOWSKIE
NA ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH
Zatwierdzone przez Zarząd PZLA 23.11.2014
Obowiązujące od sezonu 2015

FUNKCJA
Sędzia Główny Zawodów, Delegat Techniczny,
Kierownik Techniczny Zawodów, Delegat CKS
Sędziowie pełniący funkcje kierownicze na
zawodach: KO, Z-ca SGZ, Arbiter, SG konkurencji,
inspektor, Kierownik bramki, Starter, Statystyk
Sędziowie
Sędziowie weryfikujący badania i uczestniczący w
konferencji technicznej /przed zawodami/
Sędziowie delegowani w przypadku odwołania
zawodów

ZAWODY CENTRALNE
MM, M
I
90.00
80.00

80.00

70.00

70.00
45.00

60.00
40.00
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30.00

Podane w tabeli kwoty są kwotami brutto.
1. Powyższe stawki obowiązują na zawodach trwających do 4 godzin z czasem na
przygotowanie tj. 45 minut i czynnościami związanymi z zakończeniem zawodów
trwającym 15 minut. W przypadku zawodów dłuższych, trwających powyżej 4 godzin,
stawki ulegają podwyższeniu o 20% stawki podstawowej za każdą rozpoczętą godzinę
zawodów.
2. SGZ na zawodach o mistrzostwo Polski i mitingach międzynarodowych otrzymuje za
każdy dzień zawodów ekwiwalent przewidziany powyżej oraz dodatkowo 1
ekwiwalent za uczestnictwo w posiedzeniach komitetu organizacyjnego i za
wcześniejsze przeprowadzenie razem z KT sprawdzenia przygotowania obiektu do
zawodów.
3. Delegat techniczny w zawodach o mistrzostwo Polski otrzymuje ekwiwalent SGZ oraz
dodatkowo dwie stawki SGZ za weryfikację przed zawodami i weryfikację
dokumentacji zawodów po. W przypadku pozostałych zawodów – mitingi, zawody
ligowe otrzymuje ekwiwalent SGZ za każdy dzień zawodów oraz dodatkowo 1
ekwiwalent za weryfikację przed i po zawodach.
4. Kierownik Techniczny otrzymuje 1 ekwiwalent SGZ za każdy dzień zawodów oraz
dodatkowo 1 ekwiwalent SGZ za przeprowadzenie sprawdzenia obiektu i sprzętu
minimum jeden dzień przed zawodami.
5. Wszystkim sędziom delegowanym na zawody organizator zobowiązany jest zwrócić
koszty przejazdu II klasą pociągu TLK wg. tabeli nr. 2 PKP ,wydruku z rozkładu
jazdy PKP Intercity lub okazanego biletu komunikacji zbiorowej. W przypadku
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zakwaterowania zmuszającego sędziego do dojazdów na stadion organizator wypłaca
ryczałty za dojazdy lub zabezpiecza dowóz na zawody.
6. W przypadku braku połączenia umożliwiającego terminowe przybycie na zawody
organizator zapewnia nocleg dla delegowanych sędziów. W przypadku niemożności
wyjazdu po zawodach organizator również zobowiązany jest do zapewnienia noclegu.
7. Przez zawody centralne rozumie się zawody umieszczone w kalendarzu PZLA z klasą
MM , M i I
8. Stawki zawodów okręgowych i szkolnych ustalają wojewódzkie związki LA na
wniosek WKS biorąc pod uwagę ustalenia PZLA oraz Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Na innych zawodach ustala się stawki umowne a powyższa tabela może
być pomocna przy ich ustalaniu.

2

