
 Katowice, dn. 05.11.2013 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 5 listopada 2013 r. 

 

W dniu 5 listopada 2013r. zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Piłki 

Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016.  

Obecni byli: 

− Marek Krupski – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 

− Marek Lagierski – Zastępca Przewodniczącego WS, 

− Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

− Mariusz Fiutek – Członek WS, 

− Jakub Malarz – Członek WS, 

− Grzegorz Skowroński – Członek WS, 

− Artur Kucharski – Członek WS. 

Na posiedzeniu nie był obecny Rafał Pośpiech, który usprawiedliwił swoją nieobecność. 

 

Informacje z posiedzenia Zarządu ŚZPS 

Przewodniczący Marek Krupski przekazał informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, w szczególności dotyczące Sędziów ŚZPS. 

Prezes ŚZPS, Pan Marek Kisiel przedstawił możliwość przeprowadzenia dodatkowych zajęć 

doszkalających dla młodych sędziów, które odbyłyby się w trakcie sezonu rozgrywkowego. 

Wydział Sędziowski zapozna się z tą propozycją, ustali szczegóły i przedstawi proponowane 

terminy spotkań. Zajęcia odbyłyby się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu. 

 

Licencje trenerów w rozgrywkach ŚZPS 

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Wydziału Rozgrywek trenerzy w rozgrywkach ŚZPS 

przedstawiają do weryfikacji ważne (podbite i podpisane przez Prezesa ŚZPS) licencje 

trenerskie. W przypadku braku któregokolwiek z elementów (podpis/pieczątka), należy 

dopuścić trenera do prowadzenia zespołu, a sytuację opisać w uwagach w protokole 

zawodów. 

 



Informacje o grze zawodników libero 

Przypominamy o konieczności każdorazowego umieszczania informacji w uwagach w 

protokole zawodów o grze zawodników libero. Dotyczy to sytuacji, gdy w składzie zespołu jest 

dwóch zawodników libero. Należy umieścić wpis np. „W zespole …  grali obaj zawodnicy 

libero” lub „W zespole … grał tylko libero nr…”. 

W przypadku, gdy w zespole jest tylko jeden zawodnik libero, wpisu w protokole zawodów 

dokonujemy tylko wtedy, gdy zawodnik nie brał udziału w grze (np. „W zespole … zawodnik 

libero nr… nie brał udziału w grze”). 

 

Oceny sędziów liniowych na zawodach PlusLigi, OrlenLigi, MłodejLigi i 1 ligi 

mężczyzn 

Przypominamy sędziom sekretarzom na zawodach PlusLigi, OrlenLigi, MłodejLigi i 1 ligi 

mężczyzn o konieczności przesyłania do kol. Mariusza Fiutka (mario.szps@op.pl) ocen sędziów 

liniowych uzyskanych od S1 (lub Sędziego Kwalifikatora). Prosimy o przekazywanie ocen w 

pełnych jednostkach (np. 10, 9, 8 itd.), w skali od 0 do 10. 

 

Sprzęt sędziowski 

Wydział prowadzi rozmowy w temacie zakupu sprzętu sędziowskiego na sezon 2014/2015. 

 

Urlopy sędziowskie 

Wydział Sędziowski zapoznał się i zaakceptował wnioski o roczny urlop sędziowski kol. kol. 

Radosława Szarana, Michała Kowalika i Aleksandry Seweryn. 

 

Pismo pani Ewy Bednarek 

Wydział Sędziowski zapoznał się z treścią pisma pani Ewy Bednarek. Wydział nie przychylił się 

do prośby o nadanie uprawnień sędziego sekretarza, a tym samym do włączenia do grona 

sędziów ŚZPS. Jednocześnie Wydział zaprasza panią Ewę na najbliższy kurs sędziowski. 

 

Sprawy dyscyplinarne 

Wydział Sędziowski postanowił zwrócić się do Wydziału Dyscypliny z prośbą o rozpatrzenie 

nieobecności kol. kol. Rafała Wulczyńskiego i Janusza Pulchnego w dniu 24.10.2013r. na meczu 

3 ligi kobiet: MUKS PW M.Pasek Będzin – SMS PZPS Sosnowiec 3 



Jednocześnie Wydział Sędziowski postanowił zwrócić się do Wydziału Rozgrywek z prośbą o 

interwencję w stosunku do klubu MUKS PW M.Pasek Będzin w związku z niepoinformowaniem 

sędziów o zmianie terminu rozgrywania meczu. 

Wydział Sędziowski postanowił zwrócić się do Wydziału Dyscypliny z prośbą o wyciągnięcie 

konsekwencji w stosunku do kol. Tomasza Godlewicza za dokonanie nieprawidłowej 

zamiany/oddania meczu z dnia 21.10.2013. 


