Warszawa, 11.11.2014r.

Protokół z I posiedzenia Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Tenisa Stołowego

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie ważności obrad – obecnych 9 z 11 członków: Marcin FIDALA, Roman
Kaczmarek, Andrzej LEMIESZKA, Maciej MILIŃSKI, Maciej PIETRZYKOWSKI, Eugeniusz
SKIBNIEWSKI, Marek WOREK, Rafał ZLAZARCZYK, Przemysław ŻAK.
3. Wybór władz: Przewodniczącym Kolegium Sędziów został wybrany Przemysław ŻAK,
Zastępcą Przewodniczącego Marcin FIDALA, a Sekretarzem Rafał ZLEZARCZYK.
4. Wprowadzono korekty do Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, które zostaną przekazane do zatwierdzenia Zarządowi Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
5. Uznano za konieczne niezwłoczne stworzenie pełnej bazy teleadresowej wszystkich sędziów
w Polsce wraz z ich uprawnieniami, niezbędnej do oceny sytuacji struktur sędziowskich w
poszczególnych regionach kraju oraz do celów szkoleniowych.
6. Dokonano pełnych obsad sędziowskich wszystkich najbliższych rozgrywek szczebla
centralnego,
w szczególności wyznaczono Sędziów Głównych i ich Zastępców na turnieje z cyklu Grand
Prix Polski.
7. Ustalono, że na wszystkie turnieje z cyklu Grand Prix Polski (żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy,
seniorzy, weterani) oraz Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski wszystkich kategorii
wiekowych Kolegium Sędziów będzie delegować Sędziego Głównego oraz jego Zastępcę. Na
Sędziów Liczących tych turniejów będą, w miarę możliwości, wyznaczani sędziowie
posiadający aktualną licencję do prowadzenia rozgrywek szczebla centralnego.
8. Ustalono, że Kolegium Sędziów PZTS, zgodnie z regulaminami Pucharu ETTU i Ligi Mistrzów,
będzie delegować trzech sędziów na wszystkie mecze w ramach tych rozgrywek
odbywające się na terenie naszego kraju. Sędzia Główny i dwóch Sędziów Liczących będą
delegowani spośród sędziów posiadających aktualną licencję do prowadzenia rozgrywek
szczebla centralnego, a dodatkowo sędzia główny musi posiadać klasę międzynarodową.
9. Do pracy podczas turniejów międzynarodowych na terenie naszego kraju, w szczególności
turniejów z cyklu ITTF World Tour zaproszeni zostaną w pierwszej kolejności sędziowie
międzynarodowi, również bez aktualnej licencji krajowej, następnie pozostali sędziowie
posiadający licencję do prowadzenia rozgrywek szczebla centralnego. Aplikacje do takich
turniejów będą prowadzone drogą elektroniczną po wcześniejszej publikacji oficjalnego
zaproszenia.

10. Kolegium Sędziów będzie publikować oficjalne zaproszenia na turnieje z cyklu ITTF World
Tour odbywające się poza granicami naszego kraju wraz z podaniem limitu osób mogących
do danych zawodów aplikować. Oprócz wyjazdów na koszt PZTS będzie również możliwość
aplikowania i wyjazdu na koszt własny na wszystkie turnieje ITTF odbywające się w
dowolnych krajach świata. Aplikacje te również będą wymagały zatwierdzenia przez
Kolegium Sędziów.
11. Kolegium Sędziów umożliwi Sędziom Międzynarodowym wzięcie udziału w kursie na
sędziego International Referee. Zostanie ogłoszony konkurs mający na celu wyłonienie
dwóch osób, które zostaną objęte wsparciem Kolegium Sędziów oraz Polskiego Związku
Tenisa Stołowego w przygotowaniach do egzaminu.
12. Zostaną podjęte niezwłoczne działania w celu ujednolicenia strojów sędziowskich. W
pierwszej kolejności będzie to dotyczyło sędziów szczebla centralnego, a w niedalekiej
przyszłości wszystkich sędziów w Polsce. W najbliższym czasie będzie również możliwość
zakupu oficjalnych krawatów ITTF oraz tzw. name tagów z imieniem i nazwiskiem sędziego
zgodnych z wytycznymi ITTF.
13. Sekretarz Kolegium Sędziów podjął działania w celu dostarczenia przez ITTF odznak i
certyfikatów potwierdzających zaliczenie egzaminu na sędziego klasy międzynarodowej
przez osoby zdające w 2012 roku.
14. W ciągu kilku dni zostanie opublikowane polskie tłumaczenie najnowszej nowelizacji
przepisów na temat stosowania przez sędziego rozszerzonych sygnałów ręcznych podczas
niepoprawnego podania.
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