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Dzień dobry,
witam serdecznie, mam nadzieję, że u Pana wszystkie sprawy układają się prawidłowo a zdrowie dopisuje.

Do napisania tej wiadomości skłoniły mnie przemyślenia związane z współkierowaniem wydziałem sędziowskim oraz dokonywaniem
obsad na zawody.

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy kilka kursów sędziowskich:
- w Przemyślu 2
- w Rzeszowie 3

Dla tych młodych sędziów specjalnie zmieniliśmy sposób ich prowadzenia:
- personalne szkolenia
- spotkania głównie w ich grupie (nowych sędziów) tak aby nie nabierali niepotrzebnych czasem złych nawyków
- prowadzenie zawodów z bardzo doświadczonymi sędziami, w tym także ze szczebla RC

Mimo naszych bardzo dużych nadziei z tym związanymi (nowi, młodzi sędziowie, większa konkurencja) życie pokazuje, że jednak
jest inaczej. Młodzi ludzie coraz częściej wybierają ciekawsze a także bardziej atrakcyjne finansowo zajęcia. Tych niestety nie
brakuje.

W efekcie, sytuacja w podokręgach przedstawia się następująco:
- Przemyśl: w ostatnim sezonie mieliśmy do dyspozycji tak naprawdę 1 lub 2 sędziów placowych co z trudem pozwalało na obsługę
zawodów lokalnych. Często jednak sędziowie z innych podokręgów musieli wspomagać sędziów z Przemyśla
- Rzeszów: spośród kilkunastu nowych sędziów z 3 kursów pozostało raptem 4, 5 ale niestety przed kolejnym sezonem ten stan tak ze
się zmniejszy bo licealiści wyjadą na studia poza Rzeszów. Już w poprzednim sezonie mieliśmy duże problemy z obsadą zawodów
lokalnych, wspomagali nas sędziowie ze Stalowej Woli
- Stalowa Wola: tutaj jest w miarę stała grupa 5, 6 sędziów na których dyspozycyjność można liczyć. 
- Tarnobrzeg: podokręg praktycznie nie istnieje, sędziowie nie wykazują żadnej aktywności. Nawet gdy brak jest zawodów lokalnych
mogliby prowadzić mecze w innych podokręgach, brak jednak ich dyspozycyjności.

Moglibyśmy zapewne wskazać wiele powodów takiej sytuacji jednak bardzo często podnoszona jest przez sędziów kwestia
ekwiwalentu za zawody. Jest on naprawdę niski, szczególnie dla sędziów stolikowych, którzy zmuszeni wyjeżdżać poza miejsce
zamieszkania spędzają niejednokrotnie połowę dnia poza domem za ekwiwalent nie pozwalający czasem na zakup obiadu. Nie jest
tutaj wiele pomocny ekwiwalent za dojazdy bo jest on wypłacany tylko jednej osobie.
Ostatnia podwyżka stawek sędziowskich miała miejsce w sezonie 2017/18. Bardzo proszę rozważyć możliwość podniesienia i
urealnienia tych stawek w nadchodzącym sezonie. Obawiam się bowiem, że mając w pamięci doświadczenia z poprzedniego sezonu a
także nastroje przed kolejnym, mogą pojawić się duże problemy z zabezpieczeniem obsady na zawody.

My natomiast ze swej strony dołożymy wszelkich starań aby nasza współpraca układała się jak najlepiej.

Pozdrawiam
Piotr Kochman


