
 Katowice, dn. 17.02.2014 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 17 lutego 2014 r. 

 

W dniu 17 lutego 2014r. 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 – Wiceprzewodniczący WS 

− Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

− Artur Kucharski – Członek WS. 

− Jakub Malarz – Członek WS, 

− Rafał Pośpiech – Członek WS, 

− Grzegorz Skowroński – Członek WS, 

Na posiedzeniu nie był obecny Mariusz Fiutek, który usprawiedliwił swoją nieobecność. 

 

Praca sędziów sekretarzy 

Ze względu na zgłaszane incydenty, Wydział Sędziowski postanowił, że podczas 
kursokonferencji przed sezonem 2014/2015 szczególny nacisk kładziony będzie na pracę 
sędziów sekretarzy i ich współpracę z S2. Zostanie również przeprowadzony test z 
protokołowania zawodów dla wszystkich sędziów. 

 

Wydruk rachunków z Systemu Obsad 

WS przypomina, że podstawą do rozliczenia sędziego z klubem sportowym jest wydruk 

rachunku z Systemu Obsad. WS prosi o używanie ręcznie wypełnianych rachunków tylko w 
sytuacjach awaryjnych. 

 

Prośba do Wydziału Sędziowskiego PZPS 

WS postanowił zwrócić się do Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Piłki Siatkowej z 
prośbą o wpisanie kol. Henryka Darochy na listę sędziów głównych siatkówki plażowej na 
sezon 2014. 

 

 



Pismo kol. Piotra Koperskiego 

WS postanowił przekazać do rozpatrzenia przez Wydział Dyscypliny sprawę zgłoszoną na 

piśmie przez kol. Piotra Koperskiego, dotyczącą niewłaściwego zachowania trenera zespołu 

UKS Jedynka Rybnik po meczu kadetek UKS Jedynka Rybnik – TRS Siła Ustroń w dniu 

18.12.2013. 

 

Wniosek do Wydziału Rozgrywek 

WS postanowił zwrócić się do Wydziału Rozgrywek o wyciagnięcie konsekwencji 

dyscyplinarnych za niepoinformowanie sędziów meczu III ligi mężczyzn UKS Metalik 

Radziechowy – MKS Poręba o zmianie terminu rozegrania spotkania. 

 

Sprawy dyscyplinarne 

Marek Kisiel Jr. 

WS postanowił pouczyć kol. Marka Kisiela Jr. za niestosowanie Przepisów Gry w meczu III ligi 
mężczyzn pomiędzy MUKS Michałkowice i SK Górnik Radlin w dniu 01.02.2014. 
WS przypomina, że zgodnie z Wytycznymi szkoleniowymi dla sędziów, zespół może otrzymać 
tylko jedno upomnienie (żółta kartka) w meczu (mimo, że jest zapisywane w protokole jako 
upomnienie indywidualne). Upomnienie słowne oraz upomnienie (żółta kartka) są 
ostrzeżeniami dla zespołu, dlatego można przyznać tylko jedno upomnienie dla danego 
zespołu tylko raz w meczu. 

Ponadto WS przypomina, że w przypadku, gdy sędzia drugi zauważy, ze sędzia pierwszy 
stosuje niewłaściwą sankcję (np. drugi raz w meczu upomina ten sam zespół żółtą kartką), 
powinien podejść do niego i wyjaśnić błąd. Jeśli S1 upiera się przy swojej decyzji, S2 winien 
poinstruować sekretarza, żeby zapisał zastosowaną sankcję, a po meczu w rubryce Uwagi 
opisać zaistniałą sytuację. S1 nie może zabronić dokonania takiego wpisu w protokole 
zawodów. 

Benedykt Cieślik 

WS zapoznał się z wyjaśnieniami kol. Benedykta Cieślika w sprawie zamiany z kol. 
Wiesławem Cieślikiem na meczu kadetek w Dąbrowie Górniczej 11.12.2013r. WS postanowił 
pouczyć kol. Benedykta Cieślika o konieczności poinformowania Referatu Obsad o dokonanej 
zmianie. 

WS przypomina, że OBOWIĄZKIEM sędziów dokonujących zamiany/oddania meczu jest 
poinformowanie Referatu Obsad (osoby odpowiedzialnej za kategorię rozgrywek) 
o dokonanej zmianie  PRZED meczem – zgodnie z Zasadami funkcjonowania Systemu Obsad.  

Jednocześnie WS informuje, że wszelkie informacje docierające od członków Referatu Obsad, 
dotyczące niewłaściwie dokonywanych zamian lub oddawanie spotkań, niezgodne z 
Zasadami funkcjonowania Systemu Obsad (dokument na www.sedziowie.szps.pl) są przez 
WS zbierane i będą analizowane przed następnym sezonem – również dla potrzeb decyzji 
dot. awansów i spadków. 


