
 Szczyrk, dn. 13.09.2015 r. 

 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 13 września 2015 r. 

 

W dniu 13 września 2015r. w Szczyrku zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski Śląskiego 
Związku Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016.  

Obecni byli: 

 Jakub Malarz – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 

 Mariusz Fiutek – Zastępca Przewodniczącego WS, 

 Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

 Artur Kucharski – Członek WS, 

 Rafał Pośpiech – Członek WS, 

 Grzegorz Skowroński – Członek WS, 

 Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS. 

 

Podsumowanie kursokonferencji 

WS serdecznie dziękuje wszystkim sędziom za liczny udział w tegorocznej kursokonferencji 

szkoleniowo-certyfikacyjnej w CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku. 

 

Drugi termin kursokonferencji  

WS informuje, że drugi termin kursokonferencji odbędzie się pod koniec października 2015r. 

Sędziowie, którzy będą mieli obowiązek uczestnictwa w spotkaniu zostaną powiadomieni o terminie 

w oddzielnej korespondencji mailowej. Jednocześnie informujemy, że ich uprawnienia do nominacji 

sędziowskich są zawieszone do dnia 13 listopada 2015r. włącznie. 

 

Kurs na szczebel centralny 2016 

Podczas kursokonferencji w Szczyrku została wyznaczona grupa sędziów, którzy mają prawo 

uczestniczyć w kwalifikacji na szczebel centralny w 2016 roku. Osoby te otrzymały czas na zgłoszenie 

swojego zainteresowania do 27 września 2015r. WS przedstawi szczegółowy program postępowania 

kwalifikacyjnego do dnia 10 października 2015r. 

 

 



Kurs podstawowy na sędziego w sezonie 2015/2016 

WS prosi wszystkich sędziów o aktywną promocję kursu w swoich środowiskach lokalnych. 

 

Minimalna ilość spotkań w sezonie 

WS ustala minimalną ilość nominacji na sezon 2015/2106 na 10. Do tej ilości zaliczają się tylko mecze 

jako S1 i S2, przy czym turnieje młodziczek/młodzików liczone są jako 1 nominacja. 

 

Maksymalna ilość przejętych spotkań w sezonie 

WS postanowił ustalić maksymalną liczbę przejmowanych przez sędziego spotkań w sezonie. 

Maksymalna liczba przejętych spotkań to 5. Po wykorzystaniu tej liczby, sędzia może uzyskać kolejną 

nominację (na oddany mecz) tylko i wyłącznie jeśli zostanie wskazany przez obsadowego. 

 

Wpisywanie wyników i potwierdzanie obsad 

WS przypomina o obowiązku wpisywania wyników w rozgrywkach młodzieżowych i seniorskich oraz 

o potwierdzaniu obsad zgodnie prezentacją z kursokonferencji. Obowiązek ten ciąży na S1 lub SG. 

Przypominamy, że wynik należy wprowadzić najpóźniej 24 godziny po zakończeniu spotkania (prosimy, 

aby robić to bez zbędnej zwłoki) 

W przypadku obsad pomocniczych WS wprowadza obowiązek potwierdzania obsady. Obowiązek ten 

na każdym szczeblu rozgrywek ciąży na SL1. Zaleca się również wprowadzenie wyniku spotkania (ale 

nie jest to obowiązkowe). 

 

Nieprawidłowe zamiany i oddawanie spotkań 

WS postanowił, że w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości związanych z zamianami lub 

oddawaniem spotkań, Przewodniczący WS ma prawo do czasowego odsuwania sędziów od nominacji. 

 

Urlopy sędziowskie w sezonie 2015/2016 

WS przyjął wnioski i udzielił urlopu sędziowskiego na sezon 2015/2016 następującym sędziom: 

- Karol Bartnik, 

- Aleksandra Cul, 

- Patrycja Drożdzińska, 

- Tomasz Godlewicz, 

- Sylwia Mazur, 

- Agata Supernat-Pokorska, 



- Łukasz Supernat, 

- Karolina Szopa. 

 

Wnioski do Zarządu ŚZPS 

WS zwróci się do Zarządu ŚZPS z wnoskiem o skreślenie z listy sędziów następujących osób: 

- Michał Kasica – przeniesienie do MZWPS, 

- Marta Różacka – przeniesienie do DZPS, 

- Beata Tobór – przeniesienie do DZPS, 

- Rafał Wulczyński – rezygnacja. 

 

WS postanowił również zwrócić się do Zarządu ŚZPS z wnioskiem o nadanie odznak honorowych PZPS 

dla sędziów. 


