SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM SĘDZIÓW MAZOWIECKIEGO OKRĘGOWEGO
ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO ZA OKRES od 29.01.2017r. do 28.08.2021r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Kolegium Sędziów MOZTS odbyło się
29.01.2017r. w Warszawie. Wybrano kolegium sędziów na lata 2017-2021, które tworzyli:
Krystian Kilar – Radom – przewodniczący, Grzegorz Bor - Płock
- sekretarz
Jan Radoński - Warszawa – członek
W tym składzie kolegium pracowało przez całą kadencję odbywając 5 zebrań
protokołowanych. Liczba tych spotkań powinna być większa, ale ze względu na okres
pandemii ograniczono się wyłącznie do niezbędnych działań, wynikających z kalendarza
rozgrywek. Sprawozdanie za okres kadencji zostało złożone 27.08.2021r., przed Walnym
Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa
Stołowego, które ma się odbyć się 04.09.2021r. Zgodnie z regulaminem KS MOZTS, wybory
nowego KS powinny się odbyć do 14 dni od wyborów nowego Zarządu MOZTS. Jednak
ze względu na brak wytycznych ze strony PZTS, dotyczących wyborów KS PZTS ,
w konsultacji z Prezesem MOZTS Markiem Zalewskim, zdecydowaliśmy o przesunięciu
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego KS MOZTS na termin po wyborach
w PZTS i ukazaniu się wytycznych PZTS lub KS PZTS. W tych wytycznych będzie
informacja o ilości sędziów delegatów na Walne Zebranie sędziów PZTS. Należy liczyć,
że Mazowsze otrzyma optymalną ilość mandatów, biorąc pod uwagę dotychczasowy klucz
przydzielania mandatów. Warto przypomnieć, że w poprzedniej kadencji członkiem
KS PZTS, w latach 2014-2017, był Maciej Pietrzykowski, a po uchyleniu Uchwał Zarządu
PZTS w sprawie powołania nowego KS, odbyło się kolejne Walne Zebranie Sędziów. Walne
zebranie odbyło się 19.02.2017r., na którym do KS PZTS ponownie został wybrany
Krystian Kilar.
CELE I ZADANIA
 Cele
- utrzymanie liczącej się
pozycji sędziów regionu Mazowsza
na arenie
ogólnopolskiej
- utrzymanie dobrej jakości prowadzenia wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych
oraz innych turniejów i zawodów organizowanych przez MZTS
\ Przyjęte do realizacji zadania to:
- szkolenie nowych kadr sędziowskich;
- uzyskiwanie wyższych kwalifikacji sędziowskich (rekomendowanie sędziów
na egzaminy na sędziego licencjonowanego i międzynarodowego);
- zapewnienie odpowiednich standardów prowadzenia zawodów na Mazowszu
(prowadzenie spotkań przez sędziów liczących posiadających kwalifikacje,
sprawne losowanie i prowadzenie dokumentacji turniejowej techniką
komputerową, szybki przekaz informacji).
- wyznaczanie obsady sędziowskiej (sędzia liczący) na mecze I ligi;
- wyznaczanie obsady sędziowskiej (sędzia główny) na mecze II ligi
- wyznaczanie pełnej obsady sędziowskiej do prowadzenia spotkań decydujących
o awansach i spadkach
- rekomendowanie sędziów na turnieje i imprezy międzynarodowe (organizowane
w kraju) i ogólnopolskie;
- wnioskowanie do KS PZTS o nadawanie wyższych klas sędziowskich;
- autoszkolenie , bieżący instruktaż, wymiana doświadczeń dotyczących
interpretacji przepisów gry i regulaminów rozgrywek;
- udział w posiedzeniach zarządu MZTS przedstawicieli kolegium sędziów.

REALIZACJA ZADAŃ


KADRY SĘDZIOWSKIE

O sile okręgu stanowi liczba sędziów międzynarodowych oraz z licencjami PZTS.
W latach 2017–2021 liczba mazowieckich sędziów klasy międzynarodowej zmalała
z 8 do 6. Na taki stan ilościowy wpłynęła śmierć kolegów Krzysztofa Pietrzykowskiego
i Artura Kozaka. Faktycznie, czynnych aktualnie sędziów międzynarodowych jest jednak
czterech. A to w wyniku rezygnacji z czynnego sędziowania przez kolegę Macieja
Pietrzykowskiego ze względów osobistych i Józefa Myrcika ze względu na wiek i stan
zdrowia. W tym okresie, przez 2 lata, zrezygnował z prowadzenia spotkań kol. Robert
Krusiński.
W okresie kadencji odbyły się dwa egzaminy. Jednak żaden z sędziów
Mazowsza nie zdecydował się na podejście do egzaminu. Pod względem liczby sędziów
klasy międzynarodowej posiadających aktualne licencje sędziowskie
województwo
mazowieckie zajmuje trzecie miejsce.
Liczba sędziów licencjonowanych z Mazowsza, prowadzących spotkania na szczeblu
centralnym tj. spotkania ekstraklasy i I ligi w latach 2017-2021, to 22. sędziów w sezonie
rozgrywkowym 2016/2017, 19
- 2017/2018, 13. sędziów - 2018/2019,
12 - 2019/2020, 17 – 2020 – 21. Do egzaminów na sędziego licencjonowanego byli typowani
wszyscy chętni spełniający wymagane kryteria. W minionej kadencji egzamin na sędziego
licencjonowanego był organizowany dwukrotnie. Nie wszystkim sędziom udało się
pomyślnie je przebrnąć. W gronie nowych sędziów licencjonowanych powitaliśmy Katarzynę
Kozanowską i Marka Zakrzewskiego. Jednak w tym okresie kolejna grupa sędziów
zrezygnowała z prowadzenia spotkań, co wpłynęło na spadek liczby sędziów, szczególnie
w środku kadencji. Od nowego sezonu 2021/2022 spotkania na szczeblu centralnym
poprowadzi minimum 17 arbitrów z Mazowsza. Liczba ta może wzrosnąć po ewentualnym
egzaminie licencyjnym we wrześniu b.r. Pod względem liczby sędziów prowadzących
mecze na szczeblu centralnym województwo mazowieckie zajmuje nadal pierwsze miejsce
w kraju ( najprawdopodobniej ex aequo ze Śląskiem.)
W poszczególnych rejonach liczba sędziów licencjonowanych przedstawia się
następująco:
Warszawa – 7, w tym międzynarodowych 1
Radom
- 6 w tym międzynarodowych 2
Płock
- 3 w tym międzynarodowych 1
Ciechanów - 1
Siedlce
- 0
Ostrołęka - 0
Szereg sędziów posiada licencję sędziego MZTS, a liczba tych sędziów wahała się w czasie
kadencji od 15 do 28. (rekordowy sezon 2018/2019). Warto dodać, że sędziowie MZTS
zobowiązani byli do wykupienia licencji po sędziowaniu w co najmniej 2 turniejach.
W okresie kadencji KS MZTS dwukrotnie wystąpiło do KS PZTS z wnioskami
o nadanie wyższych klas sędziowskich. W 2019 r. Zarząd PZTS zatwierdził wyższe klasy
sędziowskie dla 9 sędziów ( 4 państwowych, 5 związkowych) W 2021 r. złożono wniosek
dla 5 sędziów (3 na nadanie klasy państwowej i 2 klasy związkowej, który czeka
na rozpatrzenie. Wśród sędziów legitymujących się klasą sędziego związkowego
i okręgowego jest wiele osób nie działających już aktywnie w środowisku sędziowskim lub
też angażujących się sporadycznie. W bieżącej kadencji środowisko sędziowskie poniosło
szczególnie bolesne straty. Odeszli od nas Krzysztof Pietrzykowski, Artur Kozak, Sławomir
Załęski i Leszek Przewłocki.



AKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKA SĘDZIOWSKIEGO

Przedstawiciele sędziów naszego regionu brali udział w imprezach
międzynarodowych organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami. Sędziowali
w Mistrzostwach Europy w Warszawie, zawodach z cyklu Polish Open ITTF World Tour
oraz byli delegowani na międzynarodowe zawody z cyklu Polish Junior/Cadet Prowadzili
spotkania klubowych rozgrywek europejskich zarówno w fazie grupowej jak i pucharowej.
Wyjeżdżali na zawody międzynarodowe . Nadal istotny wpływ na zmniejszoną aktywność
sędziów dotyczącą wyjazdów na zawody zagraniczne ma fakt konieczności opłacenia we
własnym zakresie przejazdu na zawody. Sędziowie MZTS prowadzili Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Pracowników Celnych i Skarbowych, Międzynarodowe Mistrzostwa
Stowarzyszenia IPA, Międzynarodowe Zawody Parafialne, zawody dla niepełnosprawnych
organizowane przez stowarzyszenie Olimpiady Specjalne –Polska.
Na arenie krajowej sędziom z Mazowsza powierzano obowiązki sędziego głównego
w ważnych meczach ekstraklasy (superligi) kobiet i mężczyzn, decydujących meczach
o awans do wyższej ligi czy też meczach barażowych o pozostanie w lidze. Sędziowali także
w charakterze sędziego głównego, zastępcy sędziego głównego, oraz sędziego liczącego
finały Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz turnieje OTK i Grand Prix we wszystkich
kategoriach wiekowych (z wyłączeniem IMP młodzieżowców).
Obsada sędziów liczących I ligi było ustalana przez KS MOZTS (z informacją do KS
PZTS) lub proponowana do KS PZTS, które zatwierdzało ostatecznie pary sędziowskie.
Niestety, częste przekładanie spotkań zakłócało możliwość wyznaczania obsady sędziowskiej
na całą rundę (szczególnie dotkliwe było to w okresie pandemii). Podobny problem dotyczył
rywalizacji w II lidze. Zadanie rekomendowania sędziów na zawody, rangi IMP czy wyjazdy
zagraniczne lub na egzamin międzynarodowy przez KS MZTS, w zasadzie straciło
aktualność. Obecnie to sami sędziowie składają aplikację i otrzymują stosowną informację
od PZTS.
Należy podkreślić, że mazowieckie jest jednym z nielicznych województw, które
zapewnia pełną obsługę sędziowską w niemalże wszystkich zawodach na szczeblu
wojewódzkim. Z pewnością podnosi to prestiż zawodów. Niewątpliwa w tym zasługa władz
MOZTS, które zabezpieczają środki finansowe na profesjonalne prowadzenie zawodów
w zakresie organizacji, sędziowania i obsługi komputerowej. Sędziowie MOZTS prowadzili
na Mazowszu wiele imprez kalendarzowych, okolicznościowych i masowych (WTK, WOM,
MIMS i inne).
SZKOLENIA SĘDZIÓW
Szkolenie nowych kadr sędziowskich to stałe zadanie KS MZTS.
. W okresie kadencji poprowadzono 3 kursy sędziowskie, dwa w 2017 r., po jednym
w Radomiu i Płocku, które ukończyło z wynikiem pozytywnym 23 uczestników. W 2019 r.
kolejny kurs ukończyło 12 osób. W 2019 r. egzamin na sędziego okręgowego pozytywnie
zaliczyło 3 sędziów. Kolejne próby organizowania szkoleń okazały się bezskuteczne, głównie
ze
względu
na
pojedyncze
osoby
zainteresowane
szkoleniem.
W ostatnim okresie nie podejmowano tematu szkoleń ze względu na okres pandemii. Nadal
brak jest sędziów z rejonów Ciechanowa, Ostrołęki i Siedlec. Należy stwierdzić,
że autoszkolenie oraz samodoskonalenie sędziów uległo zdecydowanej poprawie.
Jednak aktywność nowych sędziów po ukończonych szkoleniach jest bardzo zróżnicowana.

 WSPÓŁPRACA
W ocenie KS MOZTS, współpraca z Zarządem MOZTS i jego Prezesem Markiem
Zalewskim układała się bardzo dobrze. Przedstawiciele Kolegium Sędziów MOZTS
systematycznie uczestniczyli w pracach Zarządu MOZTS.
Systematycznie i na bieżąco odbywała się współpraca z Wydziałem Rozgrywek
MOZTS, w składzie którego pracowało także dwóch sędziów. Bieżące informacje
i zawiadomienia, ze strony prowadzącego rozgrywki ligowe Marka Romkowskiego,
pozwalały na terminowe dokonanie ewentualnych zmian w obsadzie sędziowskiej. Nadal
przekładanie spotkań drugoligowych powodowało pewne problemy z obsadą sędziowską.
Szczególnie wtedy, gdy były to terminy, w których odbywały się inne zawody
z zaangażowaniem kilkunastu sędziów MOZTS. Dlatego też, wraca problem potrzeby
kolejnych szkoleń dla nowych sędziów i stworzenie im możliwości prowadzenia spotkań
trzecioligowych. O tej potrzebie rozmawiano na spotkaniach obecnego Zarządu MOZTS.
Dobrze układała się współpraca z klubami sportowymi. Uwagi ze strony klubów
dotyczące
prowadzenia spotkań przez sędziów były nieliczne. W miarę potrzeb
przekazywano i wyjaśniano stosowne informacje i interpretacje przepisów gry lub procedur
trenerom i zawodnikom.
 WNIOSKI
Zdecydowanie zwiększył się udział sędziów Mazowsza w imprezach wysokiej rangi.
Powracającym problemem są stawki sędziowskie, które adekwatnie do najniższych
ustawowych wynagrodzeń godzinowych są za niskie.
Pozostaje problem zasobów kadrowych sędziów MOZTS. Należy kontynuować szkolenia
dla
nowych
arbitrów
oraz
umożliwić
im
zbieranie
doświadczenia
w trakcie turniejów wojewódzkich i ewentualnie w rozgrywkach III ligi.
Na turniejach organizowanych przez MOZTS nie było istotnych zarzutów
w odniesieniu do dyscypliny pracy sędziów. Nadal należy zwracać uwagę na przestrzeganie
obowiązujących procedur w sposób jednolity przez wszystkich sędziów. Nie zanotowano
oficjalnych protestów w trakcie trwania turniejów dotyczących losowania i przebiegu imprez.
Pewnym problemem jest fakt prowadzenia spotkań drugoligowych przez jednego sędziego.
Zdarzały się protesty słowne wynikające z sędziowania meczu na drugim stole przez
zawodnika gospodarzy, którzy nie egzekwowali niektórych wymogów prawidłowej gry.
Protesty dotyczące przebiegu spotkań w niższych ligach pozostają do oceny zarządu MZTS.
Brak bezstronnego sędziego to niemożliwość obiektywnego rozwiązania sporu.
Dziękuję w imieniu własnym i Kolegium Sędziów za zaangażowanie i współpracę
całemu środowisku sędziowskiemu Mazowsza.
Przewodniczący Kolegium Sędziów MOZTS
Krystian Kilar

