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Drodzy Sędziowie,

w następstwie licznych pytań i opinii otrzymanych przez Prezydium KS w związku z wydanym
dn. 3 kwietnia br. „Zarządzeniem tymczasowym Zarządu PZT dotyczącym turniejów OTK
i MP w roku 2020” informujemy, że przedmiotowa uchwała została podjęta przez Zarząd PZT
w trybie pilnym, po konsultacji z Przewodniczącym Prezydium KS. Celem zarządzenia było
czasowe wsparcie klubów, umożliwiające wznowienie krajowego współzawodnictwa
sportowego możliwie najszybciej i na poziomie zbliżonym do pierwotnych założeń.
Prezydium podzielając argumenty podnoszone w otrzymanych stanowiskach Wojewódzkich
Komisji Sędziów, jak również wyrażone w nich jednoznaczne stanowisko środowiska Sędziów
PZT wobec ogłoszonych zmian, podjęło dalsze rozmowy z Działem Sportu i władzami PZT
w celu wypracowania rozwiązań, które pozwolą ograniczyć koszty organizatorów turniejów,
jednocześnie rażąco nie obniżając standardu organizacyjnego współzawodnictwa, jak również
nie naruszając interesu sędziów, w sposób oczywisty dotkniętych światową pandemią COVID19 i ponoszących negatywne konsekwencje wstrzymania rozgrywek.
Poniżej prezentujemy efekt dotychczasowych ustaleń:
1. W zakresie desygnacji na turnieje rangi Mistrzostw Polski:
•

decyzja o liczbie sędziów desygnowanych na poszczególne imprezy i wymaganych
uprawnieniach zostanie podjęta przez Prezydium w porozumieniu z Działem Sportu
po ogłoszeniu kalendarza, na podstawie rzeczywistej dostępności sędziów
w terminach imprez;

•

priorytet w desygnacjach będą posiadać sędziowie rekomendowani przez właściwe
miejscowo WKS, tak aby maksymalnie ograniczyć koszty organizatora związane
z zakwaterowaniem sędziów.

2. W zakresie desygnacji na turnieje OTK:
•

w przypadku braku możliwości desygnowania przez WKS miejscowego sędziego
strefowego dopuszcza się przeprowadzenie turniejów OTK we wszystkich
kategoriach wiekowych jedynie przez sędziego naczelnego;

•

w przypadku desygnowania przez WKS miejscowego sędziego strefowego
wynagrodzenie sędziego zostanie pokryte ze środków Kolegium Sędziów PZT;

•

przepisy Regulaminu Finansowego PZT w zakresie wynagrodzenia sędziego
naczelnego, w sytuacji prowadzenia turnieju samodzielnie pozostają niezmienione;

•

desygnacje sędziów o uprawnieniach Sędziego Regionalnego Naczelnego PZT jako
sędziów naczelnych na turnieje OTK dokonywane będą jak dotychczas przez
Prezydium, z uwzględnieniem rekomendacji właściwej miejscowo WKS.

Mając na względzie spadającą z roku na rok liczbę aktywnych sędziów, za niezbędne uznajemy
przeciwdziałanie wszelkim próbom obniżania warunków pracy, które w naszej ocenie mogą
jedynie spotęgować ten proces, co negatywnie odczuje całe środowisko tenisowe w Polsce.
Istotą powyższych ustaleń jest czasowe solidarne ponoszenie kosztów obsługi sędziowskiej
przez organizatorów i Kolegium Sędziów, pozwalające utrzymać standard organizacyjny
imprez, przy jednoczesnej dbałości o realizację celów, dla których Kolegium zostało powołane,
w szczególności zapewnienie sędziom odpowiednich warunków do wykonywania funkcji
sędziego sportowego.
Innym ważnym motywem naszej propozycji jest przeciwdziałanie zmianom w zakresie
minimalnej obsady sędziowskiej, które poprzez ograniczenie możliwości pracy sędziom, w tym
szczególnie osobom zdobywającym uprawnienia, należy uznać za całkowicie niefunkcjonalne
i przeciwskuteczne, bowiem prowadzące do zmniejszenia liczby aktywnych sędziów, tym
samym odłożonego w czasie wzrostu kosztów dla organizatorów.
Ostateczne rozwiązania przedstawione zostaną w komunikacie Działu Sportu, ogłoszonym po
podjęciu decyzji o wznowieniu współzawodnictwa i ustaleniu ostatecznego kalendarza
turniejowego na sezon letni 2020. Na chwilę obecną wznowienie współzawodnictwa
sportowego na poziomie wojewódzkim planowane jest nie wcześniej niż w drugiej połowie
maja, natomiast na poziomie ogólnopolskim w czerwcu br.

Z poważaniem,

Prezydium KS PZT

