Sprawozdanie
z działalności Kolegium sędziów MWZKol za 2011 2012 i 2013 r.
W dniu 26 marca 2011 roku odbyły się wybory do MWZKol, krótko przed
sezonem kolarskim 2011 r. W 2011 roku zgłoszono do kalendarza imprez 47
wyścigów, odbyło się 74. Z czego wynika, że 70% imprez odbyło się poza
kalendarzem. Nie zgłoszono do kalendarza imprez w 2011 roku między innymi:
13 maratonów Poland Bike, i 4 Bike Race Masters organizowanych przez
Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, oraz Pikniku Rowerowego na Ursynowie.
W 2012 roku w kalendarzu imprez MWZKol znalazły się już wszystkie
imprezy organizowane przez MWZKol. Zgodnie z kalendarzem powinno się
odbyć 102 wyścigi z tego odwołano 15 wyścigów 5 wyścigów natomiast
zmieniło termin na krótko przed ich rozpoczęciem. Zmian terminów było
zdecydowanie więcej, ale były one wcześniej zgłoszone, nad którymi można
było zapanować. W miejsce odwołanych odbyły się inne wyścigi nie zgłoszone
do kalendarza. Ogółem odbyło się w 2012 r. 106 wyścigów.
W roku 2013 do kalendarza MWZKol zgłoszono 71 wyścigów. Odbyło się
natomiast 107 imprez. Odwołano z różnych przyczyn 8 wyścigów. Nie ujęte
zostały żadne wyścigi torowe odbywające się na torze w Pruszkowie.
MWZKol w związku z trudną sytuacją finansową w 2013 roku
zorganizował tylko Międzywojewódzkie Mistrzostwa .Organizatorem
pozostałych imprez jakie odbyły się w 2013 roku na torze w Pruszkowie w
ramach posiadanych własnych środków był PZKol oraz Okręgowy Związek
Kolarski w Kaliszu.
Odwoływanie i zamienianie składów sędziowskich na krótko przed
wyścigiem powoduje napięcia nie tylko między sędziami ale też i
organizatorami imprez.
Można sobie wyobrazić co działo się w takich przypadkach z możliwością i
kłopotami z powołaniem sędziów na te wyścigi. Problemami tego zamieszania
jest częste nieprzestrzeganie przez organizatorów wyścigów, wymogów
dotyczących ilości sędziów na tych wyścigach oraz minimalnego wyposażenia
technicznego, co zawsze tłumaczone jest przez organizatorów brakiem środków
finansowych.

Mimo trudności sędziowie MWZKol przeprowadzili w roku 2011 i 2012 i
2013 wyścigi na naszym terenie bez większych zastrzeżeń.
Możemy się pochwalić, że od roku 2010 krok po kroku, udało się Zarządowi
stworzyć przy torze kolarskim w Pruszkowie, grupę sędziów z naszego okręgu,
którzy są w stanie przeprowadzić przy niewielkiej pomocy sędziów z zewnątrz,
prawie każde zawody torowe.
Miło mi poinformować że nasze grono sędziowskie wzbogaciło się o 6
sędziów. Klasę sędziego uzyskali kandydaci : Głazowski Jarosław, Dudziak Jakub,
Oporski Rafał, Kaca Małgorzata, Zientecka Aleksandra, Zientecki Jacek.
Natomiast 2 sędziów Mikołajuk Justyna, Lefler Adam podniosło uprawnienia
sędziowskie z klasy S na klasę Okręgową.
Przeszkolono w 2012 roku 2 sędziów Głazowski Jarosław i Oporski Rafał
do obsługi foto finiszu.
Uaktualniono i zamieszczono na stronie internetowej MWZKol w
zakładce „sędziowie” – druki sprawozdań z wyścigów szosa, MTB, tor, a także
zamieszczono listę sędziów z prywatnymi numerami telefonów.
Nawiązano współpracę z Warmińsko – Mazurskim Związkiem Kolarskim
w sprawie wymiany sędziów między okręgami.
Na dzień dzisiejszy grono sędziowskie MWZKol przedstawia się następująco:
- 16 sędziów komisarzy PZKol
- 3 sędziów honorowych komisarzy PZKol
- 12 sędziów z klasą okręgową MWZKol
- 10 sędziów MWZKol
Razem w naszym okręgu jest czynnych 41 sędziów.
Wydawać mogłoby się, że posiadamy wystarczająca ilość sędziów do
przeprowadzanych wyścigów na naszym terenie. Sędziowie MWZKol nie tylko
sędziują imprezy z naszego kalendarza ale także z kalendarza PZKol.
Kiedy zmieniamy lub dodajemy do kalendarza dodatkową imprezę to
okazuje się że w tym samym terminie mamy po 3 – 4 wyścigi.
W latach 2011, 2012 i 2013 nie udało się zrealizować wszystkich
założonych planów dotyczących wyścigów. Na przeszkodzie stanął brak
środków finansowych, oraz utrudnienia związane z likwidacją Federacji Sportu
w Warszawie.

Nie wprowadzono elektronicznego systemu delegacji sędziowskich,
potwierdzających udział w wyścigach .
Powyższe możliwe będzie do osiągnięcia w przypadku odbywanych wyścigów
zdecydowanie zgodnie z kalendarzem MWZKol.
Należy co najmniej 1 raz w roku przeprowadzić zebranie sędziów
sprawozdawczo – szkoleniowe.
Utrzymać współpracę z Warmińsko – Mazurskim Związkiem Kolarskim, oraz
nawiązać współpracę z innymi związkami kolarskimi.
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