
 Częstochowa, dn. 17.09.2016 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 17 września 2016 r. 

 

 

W dniu 17 września 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, 

 Jakub Malarz – Członek WS, Przewodniczący Referatu Obsad, 

 Bogusław Bober – Członek WS, 

 Marek Budzik – Członek WS, 

 Piotr Kapa – Członek WS, 

 Paweł Kapica – Członek WS, 

 Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS. 

Zaproszeni goście: Marek Krupski – Członek Zarządu ŚZPS. 

W spotkaniu nie uczestniczyli: Mariusz Fiutek i Rafał Pośpiech, którzy usprawiedliwili swoją 

nieobecność. 

 

Kursokonferencja szkoleniowo-certyfikacyjna 

Przed rozpoczęciem kursokonferencji szkoleniowo-certyfikacyjnej w Częstochowie 

Przewodniczący WS zweryfikował stan przygotowań i podziękował zaangażowanym członkom 

WS za przygotowanie. 

 

Zasady naboru sędziów do kursu na szczebel centralny w 2017 roku 

WS postanowił, że w naborze kandydatów wezmą udział sędziowie posiadający w sezonie 

2016/2017 uprawnienia do sędziowania III ligi mężczyzn, spełniający limit wieku (rok 



urodzenia 1985 i młodsi). WS postanowił również, że sędziowie z uprawnieniami do 

sędziowania III ligi kobiet mogą przystąpić do sprawdzianów wiedzy teoretycznej (w języku 

polskim oraz angielskim) oraz, w miarę możliwości, do kwalifikacji na wybranych meczach, jako 

przygotowanie do selekcji na szczebel centralny w 2018 roku. 

WS ustalił listę sędziów-kwalifikatorów, którzy będą obserwować kandydatów 

w poszczególnych etapach. W pierwszym etapie będą to: Marek Budzik, Wiesław Cieślik, 

Henryk Darocha, Wojciech Kasprzyk oraz Andrzej Kuchna. W drugim etapie: Piotr Król, Marek 

Lagierski oraz Wojciech Maroszek. 

WS przygotował szczegółowy plan przebiegu oraz regulamin obu etapów naboru. Regulamin 

stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu. 

 

Polityka obsad w sezonie 2016/2017 

Przewodniczący Referatu Obsad – kol. Jakub Malarz przedstawił proponowaną minimalną 

ilość spotkań dla sędziów posiadających poszczególne poziomy uprawnień sędziowskich.  

Przewodniczący RO zobowiązał się również do przygotowania taryfikatora kar za przewinienia 

w postaci nieprawidłowo dokonywanych zamian w obsadach i/lub informowaniu o nich. 

Taryfikator zostanie przedstawiony sędziom po zatwierdzeniu przez Wydział. 

 

Weryfikacja uprawnień sędziowskich po sezonie 2016/2017 

WS przyjął jako podstawę do weryfikacji uprawnień sędziowskich po sezonie 2016/2017 

następujące składowe: 

 Społeczne kwalifikacje wykonywane przez sędziów szczebla centralnego (wliczane do 

limitu spotkań w sezonie) 

 Opis sędziego przekazany członkowi WS przez sędziego szczebla centralnego, 

sędziującego w parze z ocenianym (opis słowny, w szczególności z zaznaczeniem 

silnych i słabych stron sędziego) 

 



Minimalna liczba spotkań w sezonie, dyspozycyjność 

WS ustalił minimalną liczbę spotkań w sezonie na 10. Liczone są tylko spotkania jako S1 i S2, 

przy czym turniej młodziczek/młodzików liczony jest jako jedno spotkanie. 

Jednocześnie WS informuje, że każdy sędzia ma możliwość określenia swojej dyspozycyjności 

w sezonie (np. ograniczonej, minimalnej itp.). Taką informację należy przekazać Referatowi 

Obsad lub Wydziałowi Sędziowskiemu  (najlepiej e-mailem). 

 

Maksymalna liczba przejętych spotkań 

WS ustalił maksymalną liczbę przejętych spotkań w sezonie na 5.  

 

Wnioski do Zarządu ŚZPS 

WS zwróci się do Zarządu ŚZPS z prośbą o skreślenie z listy sędziów kol. Damiana Skorupy, 

który zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego ŚZPS. 

  



Załącznik do Komunikatu WS z dnia 17.09.2016 r. 
 

Regulamin wyboru Kandydata na kurs na szczebel centralny w sezonie 2016/2017 

 
W wyborze Kandydata na kurs na szczebel centralny, który odbędzie się w 2017 roku mogą wziąć udział 
sędziowie (Kandydaci), którzy: 

 urodzili się w 1985 roku lub później, 

 posiadają w sezonie 2016/2017 uprawnienia do prowadzenia meczów III ligi mężczyzn 
 
Sędziowie spełniający ww. warunki łącznie do 30 września 2016 r. określą, czy chcą uczestniczyć 
w  procesie wyboru Kandydata na kurs na szczebel centralny. 
 
1. Eliminacje Kandydatów będą składały się z 2 etapów:  

I etap – Selekcja, będzie trwała od września do końca grudnia 2016 r. 
II etap – Wybór, rozpocznie się z początkiem 2017 r. 

 
2. Kolejność Kandydatów po I etapie – Selekcja zostanie ustalona na podstawie ważonego rankingu 

miejsc składającego się z następujących składowych:  

 miejsce w rankingu Umiejętności praktyczne (waga 45%) 

 miejsce w rankingu Sprawdzenie wiedzy teoretycznej (25%) 

 miejsce w rankingu Znajomość języka angielskiego (15%) 

 miejsce w rankingu Wiek Kandydata (15%) 
 

Najwyżej w rankingu etapu Selekcja zostanie sklasyfikowany Kandydat z najmniejszą ilością 
punktów (ważone miejsce w rankingach cząstkowych), na ostatnim miejscu znajdzie się Kandydat 
z największą ilością punktów.  
W przypadku dwóch lub więcej Kandydatów z taką samą ilością punktów o kolejności końcowej 
etapu Selekcja będzie decydować miejsce w rankingu Umiejętności praktyczne.  
 
Awans do II etapu Wybór uzyska 4 najwyżej sklasyfikowanych Kandydatów po I etapie Selekcja.  

 
3. Ranking: Umiejętności praktyczne I etapu Selekcja 

 
Obserwacje zostaną przeprowadzone podczas meczów 3 ligi mężczyzn lub I ligi juniorów. Każdy 
z  Kandydatów podlegać będzie obserwacji w I etapie na co najmniej 4 meczach (2 razy jako S1 i 2 
razy jako S2), w tym na przynajmniej 1 meczu 3 ligi mężczyzn.  
Po odbyciu wszystkich obserwacji zostanie sporządzony przez sędziów kwalifikatorów ranking 
Umiejętności praktyczne. 

 
Rezygnacja Kandydata z chociaż jednego meczu, podczas którego miała być przeprowadzona Jego 
obserwacja, dyskwalifikuje Kandydata z etapu Selekcji.  
Pod pojęciem „rezygnacja” rozumie się nie tylko informację Kandydata o faktycznej rezygnacji 
zgłoszonej Referatowi Obsad, ale także brak takiej informacji i w konsekwencji niestawienie się 
Kandydata na zawody. Rezygnacja nie obejmuje przypadków losowych (ciężka choroba, pobyt 
w szpitalu, śmierć najbliższych). Udokumentowanie takich przypadków leży po stronie Kandydata, 
a ostateczna interpretacja ich zasadności należy do Wydziału Sędziowskiego. Koniecznym jest 
jednakże spełnienie minimum kwalifikacji w terminie zakończenia danego etapu eliminacji. 
Niewypełnienie minimum obserwacji określonego dla danego etapu w terminie zakończenia tego 
etapu powoduje dyskwalifikację Kandydata. 

 
 



4. Ranking: Sprawdzenie wiedzy teoretycznej I etapu Selekcja 
 

Każdy z Kandydatów rozwiąże w I etapie 2 testy składające się z pytań dotyczących wiedzy 
z przepisów gry w piłkę siatkową, ich oficjalnej interpretacji, księgi przypadków oraz wytycznych 
sędziowskich, w języku polskim. 
Po rozwiązaniu obu testów zostanie sporządzony ranking Sprawdzenie wiedzy teoretycznej. 
Nieprzystąpienie Kandydata do chociaż jednego z testów dyskwalifikuje Kandydata z etapu 
Selekcji. 

 
5. Ranking: Znajomość języka angielskiego I etapu Selekcja 

 
Każdy z Kandydatów będzie miał prawo przystąpić do sprawdzianu znajomości języka angielskiego. 
Na jego podstawie powstanie ranking od osoby posługującej się tym językiem najlepiej do osoby 
najsłabszej. Kandydaci, którzy nie przystąpią do sprawdzianu znajomości języka angielskiego 
zostaną w tym rankingu umieszczeni na końcu, z miejscem odpowiadającym środkowi pomiędzy 
ostatnim, który przystąpi do sprawdzianu, a liczbą Kandydatów w ogóle. 

 
6. Ranking: Wiek Kandydata I etapu Selekcja 

 
Spośród wszystkich Kandydatów zostanie sporządzony ranking dot. wieku Kandydata. Kandydaci 
zostaną sklasyfikowani wg roczników (pod uwagę jest brany tylko rok urodzenia, nie jest brany pod 
uwagę miesiąc i dzień urodzenia). Osoba najmłodsza będzie w tym rankingu najwyżej, Kandydat 
najstarszy będzie najniżej. 

 
7. Warunkiem koniecznym do awansu do II etapu Wybór jest, by Kandydat na dzień ogłoszenia 

wyników I etapu Selekcja (grudzień 2016 r.) spełniał warunek BMI =<28. W przypadku, gdy 
wskaźnik BMI Kandydata w tym dniu będzie większy od 28, a Kandydat zajął miejsce 1-4 w I etapie 
Selekcja nie awansuje on do II etapu, a jego miejsce w II etapie zajmie kolejna osoba z rankingu 
I etapu. Jeżeli w trakcie trwania całego II etapu Wybór którykolwiek z Kandydatów nie będzie 
spełniał warunku BMI =<28, dany Kandydat nie będzie brany pod uwagę przy nominacji na kurs na 
szczebel centralny, nawet w przypadku uzyskania 1 miejsca po II etapie.  

 
8. Kolejność Kandydatów po II etapie – Wybór zostanie ustalona na podstawie ważonego rankingu 

miejsc składającego się z następujących składowych:  

 miejsce w rankingu Umiejętności praktyczne (waga 60%) 

 miejsce w rankingu Sprawdzenie wiedzy teoretycznej (20%) 

 miejsce w rankingu łącznym I etapu Selekcja (20%) 
 

Najwyżej w rankingu II etapu Wybór zostanie sklasyfikowany Kandydat z najmniejszą ilością 
punktów, na ostatnim miejscu znajdzie się Kandydat z największą ilością punktów.  
W przypadku dwóch lub więcej Kandydatów z taką samą ilością punktów o kolejności końcowej 
II etapu Wybór będzie decydować miejsce w rankingu Umiejętności praktyczne tylko z II etapu, 
a w dalszej kolejności miejsce w rankingu Sprawdzenie wiedzy teoretycznej tylko z II etapu.  

 
9. Ranking: Umiejętności praktyczne II etapu Wybór 
 

Każdy z Kandydatów podlegać będzie obserwacji w II etapie na 6 meczach (3 razy jako S1 i 3 razy 
jako S2). Obserwacje zostaną przeprowadzona podczas meczów organizowanych w ramach 
rozgrywek ŚZPS z zachowaniem zasady, że każdy sędzia będzie miał po tyle samo spotkań w danej 
kategorii rozgrywkowej. Po odbyciu wszystkich obserwacji zostanie sporządzony przez sędziów 
kwalifikatorów ranking Umiejętności praktyczne. 



Rezygnacja Kandydata z chociaż jednego meczu, podczas którego miała być przeprowadzona Jego 
obserwacja, dyskwalifikuje Kandydata z etapu Wyboru. (szczegółowe wyjaśnienie pojęcia 
„rezygnacja” w pkt. 3 niniejszego regulaminu) 

 
10. Ranking: Sprawdzenie wiedzy teoretycznej II etapu Wybór 
 

Każdy z Kandydatów rozwiąże w II etapie 2 testy składające się z pytań dotyczących wiedzy 
z przepisów gry w piłkę siatkową, ich oficjalnej interpretacji, księgi przypadków oraz wytycznych 
sędziowskich, w języku polskim. Po rozwiązaniu obu testów zostanie sporządzony ranking 
Sprawdzenie wiedzy teoretycznej. 
Nieprzystąpienie Kandydata do chociaż jednego z testów dyskwalifikuje Kandydata z etapu 
Wyboru.  

 
11. Ranking: Selekcja II etapu Wybór 

Ranking sporządzony na podstawie miejsca Kandydata w I etapie Selekcja.  
 
12. Nominację Wydziału Sędziowskiego ŚZPS na kurs na szczebel centralny otrzyma Kandydat, który 

zostanie najwyżej sklasyfikowany w II etapie Wybór. Kandydat, który zajmie II miejsce zostanie 
zgłoszony jako rezerwowy na kurs na szczebel centralny.  
 

13. Decyzją podjętą przez Wydział Sędziowski dn. 17.09.2016 r. w Częstochowie funkcję sędziów 

kwalifikatorów w trakcie wyboru Kandydata na kurs na szczebel centralny w sezonie 2016/2017 

pełnić będą:  

I etap Selekcja: Marek Budzik, Wiesław Cieślik, Henryk Darocha, Wojciech  Kasprzyk  oraz  Andrzej  

Kuchna 

II etap Wybór: Piotr  Król, Marek  Lagierski  oraz Wojciech Maroszek.  

14. W przypadku kwestii spornych lub zdarzeń nieujętych w niniejszym Regulaminie prawo do 

decydowania i wyjaśniania tych spraw ma Wydział Sędziowski ŚZPS.  

 


