
       W drodze do Hannau, 25 września 2014 

 

LIST  DO  ZESPOŁU  SĘDZIOWSKIEGO  WKF 

 

Pragnę powitać Zespół Sędziowski w moim pierwszym wystąpieniu w roli Przewodniczącego Komisji 

Sędziowskiej WKF/PZK. 

Na początku chciałbym podziękować dotychczasowej Komisji Sędziowskiej WKF z przewodniczącym 

Remigiuszem Powroźnikiem na czele. W mojej opinii przejmuję Zespół dobrze przygotowany do 

prowadzenia zawodów WKF i prezentujący dobry poziom. 

Duża liczność Zespołu jest czynnikiem wpływającym na to, że nie wszyscy członkowie dostają równą 

liczbę powołań, jednak w przypadku zbiegu terminu kilku imprez, nadal czasami występują kłopoty z 

obsadą. Stąd wniosek, że liczny zespół sędziowski jest nam potrzebny dla zabezpieczenia coraz 

większej liczby imprez. Zachęcam osoby, które nie otrzymają powołania ze względu na ograniczenia 

finansowe organizatorów, a które mogą i chcą wziąć nieodpłatny udział w zawodach do zdobywania 

w ten sposób praktyki i doświadczenia. 

Z zadowoleniem odnotowuję fakt zwiększającej się współpracy międzynarodowej oraz fakt dobrej 

postawy naszych sędziów podczas pracy poza granicami kraju. Również udział sędziów i zawodników 

z zagranicy sprzyja podnoszeniu poziomu sportowego imprez. 

Myślę, że dobry poziom sędziów polskich powinien stopniowo przekładać się na sukcesy 

zawodników, choćby z tej racji, że coraz więcej klubów posiada sędziów w swoich szeregach, którzy 

wiedzę dotyczącą przepisów zawodów i ich interpretacji szerzą wśród zawodników i trenerów 

podczas własnych treningów, a także podczas briefingów przed zawodami oraz seminariów. 

Zachęcam do podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy w karate, w tym w kata podczas seminariów z 

doświadczonymi trenerami. W ten sposób możemy podnieść jakość werdyktów sędziowskich. 

Chciałbym także przekazać wytyczne Zarządu co do udziału w sędziowaniu zawodów innych federacji, 

przykładowo Mistrzostw Świata SDKUN, WUKF. Zarząd uważa działalność tych organizacji za 

konkurencyjną w stosunku do działalności Związku i będzie traktował udział sędziów związkowych w 

tych zawodach jako działanie na szkodę Związku. 

Na koniec apeluję o zgłębianie znajomości przepisów i własne samokształcenie z pomocą dostępnych 

w Internecie relacji z zawodów WKF. Dobra praca na zawodach przyczyni się do sukcesu zawodów dla 

organizatora i do powrotu zawodników i klubów na te zawody, a o kogo wtedy poprosi organizator? 

O dobrych sędziów! 

 

Z wyrazami szacunku, 

Jarosław Lewandowski 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej WKF/PZK 

 

 


