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1. Jak zostać sędzią tenisa stołowego?
Kandydat pragnący wziąć udział w kursie podstawowym na sędziego tenisa stołowego powinien zgłosić
się do odpowiedniego dla jego miejsca zamieszkania wojewódzkiego związku tenisa stołowego w celu
uzyskania informacji na temat organizacji najbliższego kursu podstawowego. Ze względu na wspólny
dla całego kraju program, obejmujący swym zakresem szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej,
a także mając na uwadze konieczność wprowadzenia jednolitego standardu przebiegu wspomnianych
kursów podstawowych, nie wyklucza się udziału kandydata w kursie na terenie działania innego niż
macierzysty związku tenisa stołowego. W powyższym przypadku w gestii zainteresowanych związków
pozostają sprawy organizacyjne związane z wymianą potrzebnych dokumentów oraz w przypadku
pozytywnego ukończenia kursu, dołączenia kandydata do grona sędziów w danym województwie.
Sędzią najniższego szczebla może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, korzysta z pełni praw
publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz pisemnie zobowiąże się do
przestrzegania regulaminów ITTF i PZTS.
Osoba, która pozytywnie ukończyła kurs podstawowy i deklaruje dyspozycyjność w danym sezonie
rozgrywkowym powinna każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu zgłosić się do macierzystego
okręgowego związku tenisa stołowego w celu uzyskania aktualnej licencji sędziowskiej.
Przewodniczący KS OZTS wnioskuje do KS PZTS o wydanie licencji kandydatowi. Organem
uprawnionym do wystawiania wspomnianych licencji sędziowskich jest Kolegium Sędziów Polskiego
Związku Tenisa Stołowego.

2. Tytuły i klasy sędziowskie.
Obowiązujące tytuły sędziowskie, które raz nadane nie mogą być anulowane po spadku sędziego do
niższej klasy:
1. Sędzia Okręgowy – tytuł ten nadają Kolegia Sędziów macierzystych OZTS po uzyskaniu klasy
sędziowskiej D.
Sędzia Okręgowy klasy D.
Sędziowie posiadający klasę D są uprawnieni do prowadzenia turniejów wojewódzkich jako sędziowie
liczący oraz meczów 6, 5, 4. 3 i 2 ligi. Istnieje możliwość uwzględnienia wyróżniających się sędziów klasy
D w trakcie konstruowania obsady turnieju cyklu Grand Prix Polski w kategorii żaków, młodzików
i weteranów. W trakcie prowadzenia przez sędziego klasy D meczów tych rozgrywek może być
prowadzona obserwacja części praktycznej jego egzaminu przez wyznaczonego przedstawiciela
Wojewódzkiego Kolegium Sędziów.
Sędzia Okręgowy klasy C.
Sędziowie ci mogą prowadzić te same rozgrywki co sędziowie okręgowi klasy D oraz turnieje
wojewódzkie jako sędziowie główni. Istnieje możliwość uwzględnienia wyróżniających się sędziów tej
klasy podczas Grand Prix Polski jako sędziów liczących. W trakcie prowadzenia przez sędziego klasy C
meczów tych rozgrywek może być prowadzona obserwacja części praktycznej jego egzaminu. Mogą
oni również przystąpić do egzaminu na sędziego państwowego.
2. Sędzia Państwowy (National Umpire ITTF) – tytuł ten nadaje Kolegium Sędziów PZTS po uzyskaniu
klasy sędziowskiej B.
Sędzia Państwowy klasy B.
Sędzia posiadający tę klasę jest uprawniony do prowadzenia meczów w ramach wojewódzkich
rozgrywek ligowych na każdym szczeblu. Ponadto sędzia ten może wchodzić w skład obsady
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sędziowskiej meczów 1 ligi, a także, jako sędzia liczący lub zastępca sędziego głównego, podczas
meczów Superligi i Ekstraklasy oraz turniejów z cyklu Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski wszystkich
kategorii wiekowych. W trakcie prowadzenia przez sędziego klasy B meczów tych rozgrywek może być
prowadzona obserwacja części praktycznej jego egzaminu. Istnieje możliwość uwzględnienia
wyróżniających się sędziów tej klasy podczas tworzenia obsady sędziowskiej na zawody
międzynarodowe rozgrywane na terenie kraju, takie jak: ITTF World Tour, Mistrzostwa Europy lub
Mistrzostwa Świata.
Sędzia Państwowy klasy A.
Sędzia Państwowy klasy A może prowadzić wszystkie mecze w ramach rozgrywek, do których jest
uprawniony sędzia klasy B oraz dodatkowo być sędzią głównym meczu Ekstraklasy Kobiet i Superligi
Mężczyzn. Ponadto sędzia ten może pełnić funkcję sędziego głównego w czasie turnieju z cyklu Grand
Prix Polski oraz Mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych i może być brany pod uwagę przy
tworzeniu obsady sędziowskiej na zawody międzynarodowe rozgrywane na terenie kraju, takie jak:
ITTF World Tour, Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata. Sędzia ten może przystąpić do egzaminu
na sędziego międzynarodowego.
3. Sędzia Międzynarodowy (International Umpire) – tytuł ten nadaje ITTF po zdaniu egzaminu
kwalifikacyjnego. Po zaliczeniu kolejnego sprawdzianu, w tym również językowego, może posiadać
certyfikat Blue Badge.
W kraju sędziowie międzynarodowi posiadają identyczne uprawnienia co sędziowie klasy państwowej
A oraz podlegają takiej samej ewaluacji – po spadku na niższy szczebel są uprawnieni do prowadzenia
rozgrywek zgodnie z posiadaną klasą sędziowską. Tytuł Sędziego Międzynarodowego pozwala na
prowadzenie imprez poza granicami kraju pod auspicjami ITTF, na które dany sędzia został wyznaczony
z ramienia PZTS.
Kolejne stopnie międzynarodowe i ich definicje wymienione są w zakładce URC na stronie ITTF.

3. Zasady awansów i spadków sędziów.
a) Awans sędziego klasy D na sędziego klasy C:
- 2-letni aktywny staż sędziowski jako sędzia klasy D z możliwością skrócenia do roku na wniosek
Wojewódzkiego Kolegium Sędziów,
- obowiązkowy udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje sędziowskie organizowanym przez OZTS
(przynajmniej jedno od uzyskania uprawnień sędziego klasy D),
- pozytywna ocena z obserwacji oraz uzyskanie wymaganej ilości punktów w teście teoretycznym
i praktycznym.
b) Awans sędziego klasy C na sędziego klasy B:
- 2-letni aktywny staż sędziowski jako sędzia klasy C z możliwością skrócenia do roku na wniosek
Wojewódzkiego Kolegium Sędziów,
- bardzo dobra znajomość przepisów oraz procedur meczowych i turniejowych,
- pozytywna opinia z obserwacji oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas egzaminu dla
kandydatów na sędziów szczebla centralnego,
- udział w kursie dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego organizowanym przez Kolegium
Sędziów PZTS (co najmniej jedno od uzyskania uprawnień sędziego klasy C),
c) Awans sędziego klasy B na sędziego klasy A:
- minimum 2-letni, aktywny staż przy sędziowaniu meczów i turniejów rozgrywek szczebla centralnego,
- udział we wszystkich obowiązkowych kursach podnoszących kwalifikacje, organizowanych dla
sędziów rozgrywek centralnych przez Kolegium Sędziów PZTS,
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- doskonała znajomość przepisów oraz procedur meczowych i turniejowych,
- udział w kursie dla kandydatów na sędziów Ekstraklasy i Superligi,
- pozytywna opinia z obserwacji oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas egzaminu.
d) Uzyskiwanie uprawnień sędziego międzynarodowego.
Do egzaminu pozwalającego uzyskać uprawnienia sędziego klasy międzynarodowej może przystąpić
sędzia szczebla centralnego klasy A, który uzyska aprobatę Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, oraz pozytywnie zaliczy test z podstawowej znajomości języka angielskiego lub przedstawi
do weryfikacji certyfikat językowy potwierdzający tę znajomość. Dodatkowo kandydat ten musi
spełniać wytyczne okresowo ustalane przez ITTF.
e) Degradacja sędziów.
Każdy sędzia, bez względu na posiadany tytuł i klasę, w przypadku niezaliczenia egzaminów
licencyjnych może zostać zdegradowany o jeden szczebel rocznie - aż do klasy D.

4. Kurs podstawowy dla kandydatów na sędziów tenisa stołowego.
Organizatorami kursów podstawowych dla kandydatów na sędziów tenisa stołowego są kolegia
sędziowskie Okręgowych Związków Tenisa Stołowego, które prowadzą je w oparciu o przygotowany
przez Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego program, uwzględniający niezbędną
wiedzę teoretyczną i praktyczną. Programy oraz wszystkie potrzebne do przeprowadzenia kursu
materiały szkoleniowe są cyklicznie aktualizowane przez Kolegium Sędziów PZTS, które prowadzi stały
nadzór nad przebiegiem wspomnianych kursów i w razie potrzeby wspiera merytorycznie i kadrowo
ich organizatorów. Częstotliwość organizacji kursów jest uzależniona od zapotrzebowania i ilości
zadeklarowanych kandydatów, jednak nie mogą się one odbywać rzadziej niż raz na 24 miesiące. Kurs
podstawowy powinien składać się z minimum dwudniowej sesji teoretyczno-praktycznej, trwającej
łącznie nie krócej niż 12 godzin ćwiczeniowych. Całość powinna być podzielona na poszczególne bloki
tematyczne i prowadzona w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy Międzynarodowej Federacji
Tenisa Stołowego oraz Regulamin Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Osoba prowadząca kurs musi
posiadać uprawnienia co najmniej sędziego klasy A, a w celu usprawnienia przebiegu kursu, może
korzystać z pomocy innych sędziów – również klasy A. Końcowym etapem kursu jest egzamin
organizowany w odstępie tygodniowym od zakończenia szkolenia składający się z części teoretycznej
oraz praktycznej. Część teoretyczna (pisemna) obejmuje znajomość przepisów gry i przygotowywana
jest przez Kolegium Sędziów PZTS. Część praktyczna odbywa się podczas turniejów organizowanych
przez OZTS. Jest ona oceniana według punktowego klucza przygotowanego przez Kolegium Sędziów
PZTS. Sprawdzanie egzaminu odbywa się jawnie, w obecności zdających, bezpośrednio po jego
zakończeniu, a punktacja oraz wyniki ogłaszane są niezwłocznie po sprawdzeniu. Aby pozytywnie
zaliczyć kurs kandydat musi uzyskać odpowiednią ilość punktów z części teoretycznej oraz praktycznej.
W przypadku nieuzyskania odpowiedniego progu punktowego z jednej części egzaminu kandydat
może, w terminie 14 dniowym od daty pierwszego egzaminu, podejść ponownie do zaliczenia
brakującej części. Warunkiem jest wniesienie opłaty dodatkowej 30 zł. Każdorazowo po zakończonym
egzaminie zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystego związku tenisa stołowego
lista osób, które pozytywnie ukończyły dany kurs podstawowy. Jednocześnie absolwent kursu otrzyma
potwierdzenie jego zaliczenia w postaci legitymacji sędziowskiej, wręczonej mu uroczyście przez
przedstawiciela Kolegium Sędziów macierzystego związku tenisa stołowego. Termin i miejsce kursu
oraz odpłatność ustala przewodniczący Wojewódzkiego Kolegium Sędziów.

4

5. Formuły egzaminów.
1. Na szczeblu wojewódzkim egzaminy dla sędziów chcących uzyskać promocję do wyższej klasy będą
się odbywać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Za ich przeprowadzenie odpowiadać będą okręgowe
związki tenisa stołowego, które będą również odpowiedzialne za przygotowanie corocznego kursu dla
kandydatów na sędziów państwowych. Szczegółowe wytyczne i karty ocen będą ujednolicone dla
całego kraju.
2. Kandydaci na sędziów szczebla centralnego, po ukończeniu kursu przeprowadzonego przez
macierzysty związek tenisa stołowego, będą mogli podejść do egzaminu państwowego, który odbywać
się będzie corocznie przed sezonem ligowym. Złożony on będzie z dwóch punktowanych po 50% części:
teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zaliczenia całości jest uzyskanie min. 80% maksymalnej liczby
punktów z każdej z tych części, co będzie podstawą do utworzenia listy rankingowej warunkującej
promocję kandydata na sędziego państwowego klasy B.
3. Aktywni sędziowie szczebla centralnego będą poddawani egzaminowi na licencję co dwa lata.
Egzamin organizowany będzie corocznie, a uzyskanie w nim określonego wyniku będzie podstawą do
przedłużenia licencji sędziemu. Sędziowie, którzy zdobędą niewystarczającą ilość punktów będą
degradowani do niższej klasy, a ich miejsce zajmować będą awansowani sędziowie. Z tego też powodu
egzamin na przedłużenie licencji będzie się zawsze odbywał przed egzaminami dla kandydatów na
szczebel centralny.

6. Ocena pracy sędziów (do wprowadzenia stopniowo w ciągu 2 lat).
Każdy sędzia szczebla wojewódzkiego jest obserwowany i oceniany przez obserwatora z ramienia
OZTS, a szczebla centralnego z ramienia PZTS minimum podczas jednego, losowo wybranego, meczu
lub turnieju w sezonie. Punkty z tej obserwacji będą dodawane do punktów z testu ewaluacyjnego lub
przedłużającego licencję i będą stanowić 50% noty końcowej (test + obserwacja = wynik egzaminu).
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
1
2
3
4
5
6
7

PRZED MECZEM
Właściwy ubiór
Brak zewnętrznych dodatków (torby, breloczki, itp.)
Punktualne i prawidłowe wejście do kortu
Postawa i prezencja (elegancka, godna)
Sprawdzenie pola gry (płotki, czystość podłogi i stołu)
Pomiar siatki
Kontrola rakietek
Kontrola koszulek
Prawidłowy rzut żetonem
Kontrola czasu rozgrzewki
Zapowiedź kompletna, słyszalna i wyraźna
Właściwe usytuowanie ręczników
Należyte wypełnienie procedury przedmeczowej
W TRAKCIE MECZU
Wyraźne, głośne komendy i prawidłowe używanie sygnałów ręcznych
Ogłaszanie wyniku (głośne, w odpowiednim czasie)
Znajomość przepisów prawidłowego podania
Kontrola należytego zachowania zawodników i trenerów
Mierzenie czasów
Należyta obsługa urządzeń liczących
Zwrócenie uwagi na pozostawienie rakietek na stole między setami

PUNKTY

UWAGI
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8
9
10
11
12
C
1
2
3
4
5
6
7
8

Kontrola ciągłości gry
Prawidłowe używanie kartek
Prawidłowa postawa siedząca
Szybkość reakcji na zdarzenia podczas gry
Kontrola warunków gry (np. plamy wody w korcie, na stole)
PO MECZU
Kompletna i wyraźna wypowiedź pomeczowa
Podpisanie protokołu
Doprowadzenie numeratorów do stanu początkowego
Zebranie piłek
Przywrócenie pola gry do stanu początkowego
Zgodne z procedurą opuszczenie kortu
Zawieszenie na siatce komendy „stop”, itp.
Zwrot protokołu meczu do stołu sędziego głównego
SUMA PUNKTÓW:

7. Zasady i system obsad sędziowskich.
Obowiązkową obsadą sędziowską będą objęte wszystkie klasy rozgrywkowe, a sędziów wyznaczają:
1) Kolegium Sędziów PZTS:
- wszystkich sędziów na zawody Ekstraklasy Kobiet, Superligi Mężczyzn oraz 1 lig,
- sędziów głównych i co najmniej 50% sędziów liczących Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski we
wszystkich kategoriach oprócz seniorów,
- sędziów głównych i liczących Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski Seniorów,
- sędziów liczących zawodów międzynarodowych na terytorium Polski,
- sędziów liczących zawodów międzynarodowych na terytorium innego kraju do limitu ilościowego
uzyskanego od organizatora.
2) Kolegia Sędziów OZTS:
- na mecze 2 lig i niższych,
- sędziów głównych i liczących Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych, Mistrzostw Województwa
oraz imprez okolicznościowych,
- do 50% sędziów liczących na Grand Prix Polski i Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach oprócz
seniorów, odbywające się na terenie danego związku.
W uzasadnionych przypadkach KS PZTS ma prawo delegować sędziego na dowolne zawody w każdej
klasie rozgrywkowej. Deleguje ono również w każdej kolejce Ekstraklasy, Superligi i 1 ligi jednego
przeszkolonego sędziego na losowo wybrany mecz celem przeprowadzenia kontroli rakiet. Zasady
terytorialne wyznaczania sędziów na mecze ligowe:
KLASA:

WARUNKI OBSADY:
Każdy sędzia państwowy klasy A musi prowadzić min. 3 spotkania Ekstraklasy
EKSTRAKLASA,
Kobiet lub Superligi Mężczyzn nie więcej niż 2 w rundzie danemu klubowi jako
SUPERLIGA
sędzia główny (intencją jest ograniczenie sędziowania w swoim województwie).
Jeden sędzia może prowadzić maksymalnie 5 meczów danemu klubowi w sezonie
1 LIGA
jako sędzia główny (intencją jest urozmaicenie obsady sędziowskiej na szczeblu
centralnym oraz stosowanie obsad międzywojewódzkich).
2 LIGA
Sędziowie z województwa gospodarza (w miarę możliwości nie dalej niż 60 km)
3 LIGA
Sędzia z regionu (w miarę możliwości nie dalej niż 40 km)
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4 LIGA
5,6 LIGA

Sędzia z regionu (w miarę możliwości nie dalej niż 20 km)
Sędzia miejscowy

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu lub norm etycznych istnieje możliwość odsunięcia
sędziego od prowadzenia meczów ligowych oraz skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej PZTS.

8. Szkolenie sędziów.
1. Szczebel wojewódzki.
Za szkolenie sędziów na szczeblu wojewódzkim odpowiadają okręgowe związki tenisa stołowego.
Każdorazowo po zakończeniu sezonu przesyłają one do Polskiego Związku Tenisa Stołowego
sprawozdanie ze swojej działalności szkoleniowej. Mogą także wnioskować do Polskiego Związku
Tenisa Stołowego o pomoc kadrową oraz przesłanie materiałów szkoleniowych. W razie
niewywiązywania się z obowiązku szkoleniowego na dany wojewódzki związek może zostać nałożona
kara ustalona przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
2. Szczebel centralny.
Za szkolenie sędziów szczebla centralnego odpowiada Kolegium Sędziów PZTS, które zorganizuje
minimum jeden zjazd seminaryjny dla sędziów szczebla centralnego przed rozpoczęciem nowego
sezonu. Każdy sędzia szczebla centralnego jest zobowiązany do wzięcia udziału w przynajmniej jednym
zjeździe szkoleniowym w ciągu 2 lat. Sędzia, który z przyczyn innych niż losowe lub zdrowotne, nie
weźmie udziału w żadnym ze szkoleń zostaje natychmiastowo zdegradowany do niższej klasy. Sędzia
biorący udział w obu szkoleniach otrzymuje dodatkowe 4% maksymalnej ilości możliwych do zdobycia
punktów na egzaminie licencyjnym.

9. Zasady rozliczania sędziów - ekwiwalenty i koszty dojazdów (do
wprowadzenia w ciągu 2 lat).
Delegacje na mecze ligowe szczebla centralnego są rozliczane między Kolegium Sędziów Polskiego
Związku Tenisa Stołowego a delegowanym sędzią przelewem bankowym na koniec każdego miesiąca.
Koszty delegacji sędziów liczących turniejów międzynarodowych, ogólnopolskich i zawodów szczebla
wojewódzkiego wypłacane są przez organizatora w gotówce, tuż po zakończeniu pracy sędziego.
1. Ekwiwalenty.
W związku ze zwiększeniem stopnia profesjonalizacji tenisa stołowego w Polsce, po rozpoznaniu
rzeczywistej sytuacji w innych dyscyplinach olimpijskich, zachodzą znaczne zmiany w wysokości
ekwiwalentów sędziowskich. Poniższa tabela prezentuje proponowane wynagrodzenia brutto sędziów
w poszczególnych klasach rozgrywkowych oraz turniejach indywidualnych:

RODZAJ ROZGRYWEK

Mecze

Puchar Europy, Ekstraklasa Superliga
1 liga
2 liga
3 liga
4 liga
5 liga
6 liga

SĘDZIA
GŁÓWNY / ZASTĘPCA
280 (237)
240
140
80
60
50
40

LICZĄCY
180 (154)
140
80
X
X
X
X
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Turnieje

WTK i MW
Grand Prix Polski
MP żaków i młodzików
MP od kadetów do seniorów
MP weteranów
Wojewódzkie turnieje okolicznościowe
Międzynarodowe w kraju (dziennie)

200
260
240
280
240
150
X

140
180
160
200
100
100
130

2. Koszty dojazdu.
Na podstawie poniesionych przez wszystkie kluby Ekstraklasy, Superligi i 1 lig kosztów sędziowskich
w minionym sezonie, wyliczona zostanie kwota sumaryczna, która następnie będzie podzielona równo
pomiędzy wszystkie drużyny danej ligi. Tym samym kluby poniosą identyczne wydatki na obsługę
sędziowską niezależnie od odległości dojazdu sędziego. Koszt jednego przejechanego kilometra jest
ustalany według stawek przyjętych przez Ministra Transportu.
Sędziowie wytypowani do prowadzenia turniejów GPP, MP oraz międzynarodowych na terenie kraju
mają możliwość rozliczenia kosztów podróży od miejsca zamieszkania do miejsca rozgrywania
zawodów na dwa sposoby:
- na podstawie druku ewidencji przebiegu pojazdu - gdy delegowany sędzia wykorzysta samochód
prywatny do przyjazdu na mecz ligowy, a odległość miejsca jego rozgrywania od miejsca zamieszkania
sędziego nie przekracza dla: Ekstraklasy i Superligi – 250 km, 1 i 2 ligi – 150 km, 3 ligi – 100 km oraz
4,5,6 ligi do 60 km. W przypadku, gdy odległość od miejsca zamieszkania sędziego do miejsca
rozgrywania meczu przekracza te granice, może on wnioskować o maksymalny zwrot kosztów dojazdu
do limitu kilometrów określonego dla danej ligi.
- według aktualnie obowiązujących cen biletów komunikacji publicznej - gdy delegowany sędzia
przybędzie na miejsce zawodów środkami komunikacji publicznej.

10. Opłaty sędziowskie.
Sędzia jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat związanych z jego udziałem w szkoleniach
(stawki ustalane przez organizatorów) i corocznej opłaty licencyjnej do PZTS w następującej wysokości:
Sędzia Okręgowy klasy D – 30 zł,
Sędzia Okręgowy klasy C – 40 zł,
Sędzia Państwowy klasy B – 50 zł,
Sędzia Państwowy klasy A – 60 zł.

11. Strona internetowa Kolegium Sędziów PZTS.
Niezwłocznie rozpoczną się prace nad profesjonalną stroną internetową (zakładką) Kolegium Sędziów
PZTS, na której będą się znajdować:
- wszelkie materiały szkoleniowe i wytyczne dla sędziów,
- kalendarz rozgrywek wraz z pełną obsadą na całą rundę rozgrywkową,
- zasady obsad sędziowskich na szczeblu centralnym,
- aktualności ze świata sędziów i informacje o osiągnięciach naszych sędziów,
- tłumaczone materiały z zakładki URC na stronie ITTF,
- informacje o sędziach szczebla centralnego,
- forum dyskusyjne dla zalogowanych użytkowników.
Należy również dążyć do uruchomienia stron internetowych wojewódzkich kolegiów sędziów,
zawierających pełne listy sędziów z danego województwa wraz z aktualnymi obsadami sędziowskimi
wszystkich meczów i zawodów prowadzonych przez OZTS-y.

8

12. Stroje i akcesoria sędziowskie.
Wszyscy sędziowie szczebla centralnego są zobowiązani do posiadania ubioru i wyposażenia
sędziowskiego zgodnie z wytycznymi na stronie ITTF (w zakładce URC). Stroje powinny zostać uszyte
przez jednego producenta, co będzie gwarantowało ich jednolitość. Negocjacje w sprawie wyboru
najkorzystniejszej oferty będą prowadzone przez PZTS cyklicznie, jednak nie częściej niż raz na 3 lata,
aby nie generować dodatkowych kosztów, gdyby nowy producent nie potrafił dobrać modelu
i kolorystyki ubioru zbliżonego do poprzedniego. Takie działania znacznie poprawią wizerunek sędziów
oraz sprawią, że podczas zawodów będą oni wyglądać elegancko, a przede wszystkim jednolicie.
Projekt ten zakłada również rozszerzenie konieczności zakupu wspomnianych strojów przez sędziów
pozostałych klas, jednak na poziomie wojewódzkim będzie on wprowadzany stopniowo.

13. Rejestr sędziów.
Polski Związek Tenisa Stołowego prowadzi aktualny rejestr wszystkich sędziów w kraju z podziałem na
klasy i uprawnienia oraz gromadzi ich dane kontaktowe, w celu łatwego przesyłania informacji
dotyczących wszystkich spraw bieżących, takich jak: szkolenia, zmiany w przepisach, opłaty, itp.
Zapewni on kontrolowanie bieżącej sytuacji całego systemu sędziowskiego w Polsce.
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