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Katowice, dn. 17 stycznia 2013 r. 
 
 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 17 stycznia 2013 r. 
 
 
W dniu 17 stycznia 2013r. zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski Śląskiego 
Związku Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016. Obecni byli: 

- Marek Lagierski – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 
- Wojciech Kasprzyk – Zastępca Przewodniczącego WS, 
- Marek Krupski – Sekretarz WS, 
- Wojciech Targosz – Członek WS, 
- Mariusz Fiutek – Członek WS, 
- Marcin Dobrzański – Członek WS. 

 
Nieobecni, tj. Bogumił Sikora i Marek Budzik, usprawiedliwili swoją nieobecność. 
 
 
Kwalifikacja na kurs na szczebel centralny 

 
Wojciech Kasprzyk ponownie (jak wcześniej, tj. w formie korespondencji 
elektronicznej) przedstawił sprawozdanie z postępowania kwalifikacyjnego.   
 
Biorąc pod uwagę oceny z kwalifikacji oraz wyniki testu, Wydział Sędziowski 
zatwierdził (jak wcześniej, tj. w formie korespondencji elektronicznej) następującą 
kolejność: 

1. Szczepankiewicz Łukasz 
2. Dobrzański Marcin 
3. Rembielak-Kucharska Marta 
4. Józefowski Paweł 
5. Kilijański Bartosz 
6. Gołąbek Marcin 
7. Judek Tomasz 
8. Szlagowski Krzysztof 
9. Kucharski Artur 

 
Nieklasyfikowani byli: 

- Rafał Wulczyński, 
- Piotr Kapa, 
- Marek Kisiel jr, 
- Grzegorz Kalfas. 
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Osoby, które zajęły pierwsze cztery lokaty, tj. Marta Rembielak-Kucharska, Łukasz 
Szczepankiewicz, Marcin Dobrzański i Paweł Józefowski, zostały 
zakwalifikowane do ostatniego etapu kwalifikacji.  
 
Wydział postanowił, iż podstawą określenia klasyfikacji w ostatnim etapie będą: 

- oceny praktyczne – min. 6 ocen (min. 4 młodzieżowe, min. 2 seniorskie), 
- ocena z testu teoretycznego. 

 
 
 
Kursokonferencja szkoleniowa przed sezonem 2013/2014 
 
Zgodnie z decyzją Wydziału z dn. 5 lipca 2012 r. określono, że kursokonferencja 
przed sezonem 2012/2013 odbędzie się w dniach 14-15 września 2013 r. 
 
Nieobecność na kursokonferencji skutkuje koniecznością odbycia szkolenia i 
zaliczenia testu certyfikacyjnego w drugim terminie, który odbędzie się 
prawdopodobnie w pierwszej dekadzie listopada 2013 r. (zaliczenie testu – zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Sędziego ŚZPS – jest warunkiem przystąpienia do 
sędziowania). 
Nieobecność sędziów szczebla centralnego na kursokonferencji będzie traktowana jak 
niezaliczenie testu i uniemożliwi przystąpienie do sędziowania przed drugim terminem 
szkolenia. 
Termin uiszczenia płatności na kursokonferencję – do dn. 18 sierpnia 2013 r. 
Nieuiszczenie płatności w terminie będzie traktowane jak niezaliczenie testu i 
uniemożliwi przystąpienie do sędziowania przed drugim terminem szkolenia. 
 
 
Mistrzostwa Polski Sędziów  
 
W odpowiedzi na zaproszenie Wydziału Sędziowskiego Dolnośląskiego Związku Piłki 
Siatkowej, Wydział delegował Mariusza Fiutka do organizacji udziału reprezentacji 
Kolegium Sędziowskiego ŚZPS w Mistrzostwach Polski Sędziów. 
 
 
Sprawozdanie Referatu Obsad 
Mariusz Fiutek przedstawił sprawozdanie z działalności Referatu Obsad. Na jego 
wniosek, Wydział postanowił zwrócić się do Wydziału Rozgrywek ŚZPS o 
umieszczenie w regulaminach rozgrywek IV ligi zapisu o delegowaniu sędziów 
sekretarzy na zawody przez ŚZPS.  
Sprawy różne 
 
W związku z decyzją Wydziału Dyscypliny ŚZPS postanowiono wstrzymać dalsze 
nominacje kol. Ireneusza Wolszczyniaka jako sędziego sekretarza na zawody szczebla 
centralnego do końca lutego 2013 r. 
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Zapoznano się z pismem BBTS Włókniarz Bielsko-Biała – przekazano do Wydziału 
Dyscypliny ŚZPS według właściwości. 
 
Zapoznano się z protokołem zawodów III ligi M EXACT SYSTEMS NORWID 
CZĘSTOCHOWA – MUKS Michałkowice z dn. 12 stycznia 2013 r. – przekazano do 
Wydziału Dyscypliny ŚZPS według właściwości. 
 
W związku z naruszeniem zasad sędziowania meczów towarzyskich, zwrócić się do 
Wydziału Dyscypliny w sprawie sędziowania Turnieju Świąteczno-Noworocznego 
Silesia Cup 2012 przez członków Kolegium Sędziów ŚZPS w dniach 28-29/12/2012. 
 
Wobec powyższego, Wydział przypomina o obowiązku członków Kolegium 
Sędziów do zgłaszania Wydziałowi Sędziowskiemu – z odpowiednim, co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem – informacji o planowanym sędziowaniu zawodów nie 
objętych systemem ŚZPS, jeżeli członkowie Kolegium zamierzają występować w 
oficjalnym stroju ŚZPS, jako sędziowie Związku. Wydział zastrzega sobie prawo 
modyfikacji obsad (vide Komunikat WS ŚZPS z dn. 24 października 2012 r.). 
 
 
Delegowano Mariusza Fiutka do kontaktów Wydziału Sędziowskiego z Wydziałem 
Siatkówki Plażowej. 


