
 Katowice, dn. 09.01.2015 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 9 stycznia 2015 r. 

 

W dniu 9 stycznia 2015r. zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Piłki 
Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016.  

Obecni byli: 

− Jakub Malarz – Pełniący Obowiązki Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego (WS), 

− Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

− Mariusz Fiutek – Członek WS, 

− Artur Kucharski – Członek WS, 

− Grzegorz Skowroński – Członek WS 

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

W dniu 17.12.2014r. z prac na rzecz Wydziału zrezygnowali: Marek Krupski i Marek Lagierski. 

 

Test dla kandydatów na szczebel centralny  

Podczas posiedzenia WS odbył się pierwszy test ze znajomości Przepisów Gry i interpretacji 

dla kandydatów na szczebel centralny w 2015 roku. 

Z procesu selekcji w dniu 9.01.2015 zrezygnowali: Bartosz Kilijański i Wojciech Obłój. 

Drugi test dla kandydatów został zaplanowany na dzień 18.02.2015r. Ponadto kandydaci 

zostaną poddani kwalifikacjom na turniejach ćwierćfinałowych Mistrzostw Śląska Juniorów. 

Wydział Sędziowski PZPS poinformował, że każdy WZPS może skierować na kurs 2 osoby. 

 

Sytuacja po rezygnacji Przewodniczącego WS 

WS rozpatrzył sytuację, która powstała po rezygnacji Przewodniczącego WS – Marka 

Krupskiego oraz Wiceprzewodniczącego WS – Marka Lagierskiego. Do czasu decyzji Zarządu 

ŚZPS, WS pracuje pod przewodnictwem kol. Jakuba Malarza. Na następnym posiedzeniu 

(w lutym 2015r.) WS podejmie decyzje i zwróci się do Zarządu ŚZPS z propozycją rozwiązania 

zaistniałej sytuacji. Do tego czasu WS poinformuje sędziów o swoich planach. 

WS dziękuje kol. Markowi Krupskiemu i kol. Markowi Lagierskiemu za nieocenioną pracę na 

rzecz Wydziału i jednocześnie liczy na ich gotowość do pomocy, gdy taka będzie potrzebna. 



Termin kursokonferencji przed sezonem 2015/2016 

WS ustalił, że kursokonferencja szkoleniowo-certyfikacyjna przed sezonem 2015/2016 

odbędzie się w drugi weekend września tj. 12-13.09.2015r. 

 

Uzupełnianie niedyspozycyjności – escoresheet 

WS prosi osoby obsługujące protokół elektroniczny o wpisywanie niedyspozycyjności w 

Systemie Obsad ŚZPS w terminach podanych przez PZPS 

 

Sprawy dyscyplinarne 

WS zwrócił się do Wydziału Dyscypliny o rozpatrzenie nieobecności kol. Łukasza Supernata na 

turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Śląska kadetek w dniu 06.01.2015r. w Tychach. 

 

WS zwrócił się do Wydziału Dyscypliny o rozpatrzenie nieobecności kol. Piotra Króla na meczu 

kadetek MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2 – Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza w dnu 

15.10.2014r. 

 

 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 14.01.2015r. Wydział Dyscypliny podjął decyzje i ukarał: 

- kol. Łukasza Supernata – upomnieniem za nieusprawiedliwioną nieobecność na turnieju; 

- kol. Piotra Króla – upomnieniem za nieusprawiedliwioną nieobecność na meczu. 


