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REGULAMIN WYDZIAŁU S ĘDZIOWSKIEGO ����ŚlZTS  
 
��������§ 1  

1. �Na podstawie  § 25,  pkt. 6 Statutu ŚlZTS  tworzy się Regulamin Wydziału Sędziowskiego. 
2. Wydział Sędziowski (WS) ŚlZTS, zwany dalej „WS”, jest organem doradczym Zarządu ŚlZTS, 

reprezentuje wszystkich sędziów zamieszkałych na terenie jego działania. 
3. Podstawowym obowiązkiem działalności Wydziału  jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 

pracy sędziów tenisa stołowego w realizacji statutowych celów Śl �ZTS.  
��������§ 2  

1. Zarząd ŚlZTS, spośród członków Zarządu, wybiera Przewodniczącego WS. 
2. Przewodniczący WS wybierany jest na czas trwania Kadencji Zarządu ŚlZTS, przy czym wybór 

musi nastąpić nie później niż 30 dni od wyboru Zarządu Śl �ZTS,  
3. Przewodniczący może do WS, dobrać współpracowników, zaproponowanych ze wszystkich 

sędziów tenisa stołowego minimum klasy okręgowej, zamieszkałych na terenie działania 
ŚlZTS, którzy podczas poprzedniej kadencji Zarządu przynajmniej raz pełnili funkcję sędziego 
w zawodach organizowanych przez PZTS lub ŚlZTS.  

4. Informacja o powołaniu przez Przewodniczącego WS współpracowników jest przekazana do 
wiadomości Prezesa ŚlZTS. 

������������§ 3  
1. WS zajmuje się całokształtem pracy sędziowskiej oraz nadzoruje pracę sędziów na terenie 

działania ŚlZTS w celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu sędziowania zgodnego  
z międzynarodowymi przepisami �ITTF.  

��������§ 4  
1. Przewodniczący WS wyznacza sędziów do prowadzenia zawodów organizowanych przez 
ŚlZTS (zawody ligowe, WTK, Mistrzostwa Śląska, itp.). 

2. Przewodniczący WS po konsultacji z odpowiednim organem w PZTS, proponuje sędziów do 
prowadzenia zawodów organizowanych przez PZTS na terenie działania ŚlZTS, w sposób 
przewidziany przez Regulamin rozgrywek PZTS,  

3. Przy wyznaczaniu sędziów, Przewodniczący WS bierze pod uwagę klasę sędziowską, rodzaj 
zawodów i ich rangę oraz koszty ponoszone w związku z rozliczeniem przejazdów.  

4. Prezes ŚlZTS ma prawo konsultacji obsady sędziowskiej w turniejach indywidualnych oraz  
w Mistrzostwach Śląska organizowanych przez ŚlZTS. 

5. Wydział Sędziowski ma obowiązek prowadzenia rejestru działalności poszczególnych sędziów 
oraz ich klas sędziowskich.  

6. Do obowiązków Przewodniczącego WS należy takż �e:  
a) Organizowanie spotkań z sędziami oraz tworzenie wytycznych w celu poprawy jakości 

sędziowania i jego ujednolicenia oraz prezentowania zmian w przepisach ITTF�,  
b) Przeprowadzanie kursów dla sędziów tenisa stołowego.  
c) Czuwanie nad należytym poziomem etyczno-moralnym sędziów, a w wypadkach rażącego 

naruszenia tych zasad, wnioskowanie do Zarządu ŚlZTS o ukaranie dyscyplinarne sędziego. 
d) Utrzymywanie ciągłego kontaktu z sędziami, w celu reagowania na problemy, z którymi 

spotykają się sędziowie wykonujący swoje obowiązki.� 
e) Rekomendowanie sędziów do egzaminów na licencję sędziowską PZTS oraz na egzamin 

sędziego międzynarodowego ITTF, 
f) Godne reprezentowanie sędziów i Związku poza terenem działania Śl �ZTS.  

��������§ 5  
W przypadku, gdy Przewodniczący WS zrezygnuje ze swojej funkcji lub z istotnych przyczyn nie 
może pełnić swoich obowiązków, członkowie Zarządu ŚlZTS wybierają nowego Przewodniczącego 

����§ 6���� 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Śl ��ZTS.  


