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KOMISJA SĘDZIOWSKA, PANEL TECHNICZNY 

I OSOBY OBSŁUGUJĄCE SYSTEM KOMPUTEROWY 
MATERIAŁ ELEKTRONICZNY 

 
Zarząd PZŁF potwierdza, że w zawodach krajowych objętych kalendarzem Związku 
obowiązują wszystkie zasady regulaminowe ISU dotyczące komisji sędziowskiej, panelu 
technicznego oraz osób obsługujących system komputerowy, w szczególności: 
- jest zabronione przebywanie w sektorze komisji sędziowskiej, panelu technicznego oraz 
obsługi technicznej osób nieuprawnionych (a więc nie będących w składzie komisji i panelu 
danej konkurencji oraz w zespole obsługi), wgląd w aktualnie rejestrowany materiał danej 
konkurencji, etc. 
- w trakcie trwania konkurencji zabronione jest komunikowanie się osób nieuprawnionych z 
członkami komisji sędziowskiej, panelu technicznego i osobami obsługi aparatury 
obsługującej komisję i panel 
- materiał elektroniczny danej konkurencji wydawany jest tylko Technicznemu Kontrolerowi  
i Sędziemu Głównemu konkurencji 
- materiał elektroniczny dotyczący całości zawodów deponowany jest w biurze PZŁF 
- nie zezwala się na żadne dodatkowe kopiowanie materiałów z zawodów i przekazywanie ich 
osobom trzecim 
- po zakończeniu zawodów materiał elektroniczny ich dotyczący musi zostać wykasowany z 
twardych dysków całego systemu (komputery, kamera) 
- za poufność danych sędziowskiego systemu komputerowego odpowiedzialna jest firma 
świadcząca usługę obsługi tego systemu 
- za poufność kopii przechowywanej w biurze PZŁF odpowiedzialny jest sekretarz generalny 
PZŁF 
- za poufność otrzymanych kopii poszczególnych konkurencji odpowiedzialni są sędziowie 
główni i techniczni kontrolerzy 
- przekazanie w/w materiału osobom nieupoważnionym zagrożone jest: 
 - dla firmy obsługującej system – zerwaniem umowy z PZŁF 
 - dla sekretarza generalnego – konsekwencjami służbowymi 

- dla sędziów głównych i kontrolerów technicznych – karencją w aktywności podczas 
zawodów krajowych międzynarodowych rozgrywanych w Polsce 

- materiał elektroniczny deponowany w PZŁF może być udostępniany na cele szkoleniowe po 
30 kwietnia (zakończenie sezonu), w szczególności do organizacji szkoleń trenerskich, 
sędziowskich oraz specjalistów wchodzących w skład panelu technicznego 
Wypożyczenie w/w kopii związkowej następuje każdorazowo za pokwitowaniem w książce 
wypożyczeń. 
 


