
 Katowice, dn. 14.11.2016 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 14 listopada 2016 r. 

 

 

W dniu 14 listopada 2016 r. na posiedzeniu zebrał się Wydział Sędziowski Śląskiego Związku 

Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2016-2020. Obecni byli: 

 Wojciech Maroszek – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 

 Marek Lagierski – Zastępca Przewodniczącego WS, 

 Marcin Dobrzański – Zastępca Przewodniczącego WS, 

 Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

 Bogusław Bober – Członek WS, 

 Marek Budzik – Członek WS, 

 Mariusz Fiutek – Członek WS, 

 Piotr Kapa – Członek WS, 

 Paweł Kapica – Członek WS, 

 Rafał Pośpiech – Członek WS, 

 Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS. 

W spotkaniu nie uczestniczył Jakub Malarz, który usprawiedliwił swoją nieobecność. 

 

Test certyfikacyjny oraz test dla kandydatów na szczebel centralny 

Podczas posiedzenia WS odbyły się trzeci termin testu certyfikacyjnego oraz drugi test dla 

kandydatów na szczebel centralny w 2017 roku. 

 

Roczniki zawodników zespołu VK Ostrava 

WS uczula sędziów, którzy będą sędziować spotkania zespołu VK Ostrava, aby zwracali uwagę 

na rok urodzenia zawodników tego zespołu. Sędziowie mają prawo prosić o przedstawienie 

dokumentu tożsamości i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego rocznika (1999 r. dla 

kadetów, 1997 r. dla juniorów) – nie dopuszczać zawodników do gry. 



Godzina rozpoczęcia spotkania 

WS przypomina, że sędziowie nie mają prawa z własnej inicjatywy przyspieszać momentu 

rozpoczęcia spotkania. W przypadku, gdy oba zespoły wyrażą chęć rozpoczęcia spotkania 

wcześniej, sędziowie powinni zezwolić, jednak sami nie powinni z taką inicjatywą wychodzić. 

Proszę też powstrzymać się od jakichkolwiek uwag, że sędziemu się spieszy – trenerzy 

interpretują je jako chęć jak najszybszego zakończenia spotkania. 

 

Komentarze, opinie, uwagi 

WS uczula i prosi o zwrócenie uwagi na komentarze, opinie i uwagi wygłaszane przez sędziów. 

Dotyczy to każdego rodzaju aktywności – również w mediach społecznościowych. Miejmy na 

uwadze, że jesteśmy postrzegani i odbierani jako jedna grupa – sędziowie ŚZPS. 

 

Kursokonferencja przed sezonem 2016/2017 

WS informuje, że planuje zorganizować kursokonferencję szkoleniowo-certyfikacyjną przed 

sezonem 2016/2017 przy okazji Gali Śląskiej Siatkówki, która jest zaplanowana na dzień 

1 września 2017 r. w Katowicach. W planie jest przeprowadzenie części kursokonferencji 

razem z trenerami ŚZPS. Czas trwania kursokonferencji zaplanowano wstępnie od piątku 

popołudniu (wieczorem Gala Śląskiej Siatkówki) do soboty do obiadu. 

 

Noworoczna impreza integracyjna – 6.01.2017 r. 

WS przystąpił do organizacji noworocznej imprezy integracyjnej, na którą złoży się turniej 

drużyn sędziowskich z różnych części naszego województwa oraz kolacja integracyjna (z 

możliwością noclegu). Zapraszamy wszystkich chętnych – nie tylko do grania, kibicowania, ale 

przede wszystkim do integracji;)  

Turniej odbędzie się w Żorach na hali MOSiR (ul. Folwarecka 10) w dniu 6.01.2017 r. od godziny 

14:00. Zgłoszenia osób chętnych do gry prosimy wysyłać do kol. Piotra Kapy na adres: 

piotrkapa@interia.pl do dnia 10.12.2016 r. W zależności od ilości zgłoszeń zostanie 

przygotowany plan turnieju i podział na zespoły. Po turnieju zapraszamy na kolację 
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integracyjną do pobliskiego lokalu „Dwie Wiedźmy”. W pobliżu jest możliwość noclegu (np. 

hotel ALTO 90zł/os/noc). 

Szczegóły i więcej informacji wkrótce w korespondencji mailowej. 

 

Dodatkowy egzamin licencyjny 

WS planuje przeprowadzić dodatkowy egzamin licencyjny w celu uzupełnienia listy sędziów 

kandydatami z ostatniego kursu podstawowego. W planie jest przeprowadzenie egzaminu 

przy okazji turnieju integracyjnego w Żorach. 

 

Przesyłanie wyników kwalifikacji na szczebel centralny 2017 

WS zwraca się z prośbą do sędziów-kwalifikatorów, oceniających kandydatów na szczebel 

centralny w 2017 roku, o przesyłanie wypełnionych arkuszy kwalifikacyjnych na adres 

ws@szps.pl (skan lub wypełniony plik Excel) 

 

Wpisywanie niedyspozycyjności w Systemie Obsad 

W związku z dużą ilością rezygnacji z obsad WS przypomina o konieczności uzupełniania 

niedyspozycyjności w Systemie Obsad z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy o zwrócenie 

uwagi na fakt, że część obsad w kategorii młodziczki/młodzicy jest przygotowywana nawet w 

środę (na najbliższą sobotę). Rezygnacja w ostatniej chwili bardzo utrudnia pracę obsadowym.  

Przypominamy również, że nieprawidłowe (niezgodne z zasadami) zamiany i rezygnacje są 

stale monitorowane przez członków Referatu Obsad. 
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