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Katowice, dn. 18 czerwca 2013 r. 
 
 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 18 czerwca 2013 r. 
 
 
W dniu 18 czerwca 2013r. zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski Śląskiego 
Związku Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016. Obecni byli: 

- Marek Lagierski, 
- Wojciech Kasprzyk – p.o. Przewodniczącego WS, 
- Bogumił Sikora – Zastępca Przewodniczącego WS, 
- Marek Krupski – Sekretarz WS, 
- Wojciech Targosz – Członek WS, 
- Mariusz Fiutek – Członek WS, 
- Marcin Dobrzański – Członek WS. 

 
Na posiedzeniu nie był obecny Marek Budzik, który usprawiedliwił swoją 
nieobecność. 
 
Wydział Sędziowski postanowił zwrócić się do Wydziału Dyscypliny z wnioskiem o 
wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec Prezesa Śląskiego Związku Piłki 
Siatkowej. 
 
 
Klasy sędziowskie i uprawnienia 
 
Wydział Sędziowski postanowił zwrócić się do Zarządu Śląskiego Związku Piłki 
Siatkowej z wnioskiem o nadanie członkom Kolegium Sędziów klas sędziowskich 
oraz o zatwierdzenie list uprawnień, jak również o skreślenie z listy sędziów, w 
związku z niespełnieniem limitu przesędziowanych spotkań. 
 
 
Kursokonferencja szkoleniowa 
 
Postanowiono przypomnieć członkom Kolegium Sędziowskiego, że zgodnie z decyzją 
Wydziału z dn. 5 lipca 2012 r. kursokonferencja przed sezonem 2013/2014 
odbędzie się w dniach 14-15 września 2013 r., w COS Szczyrk. Ostatecznie 
odpłatność za kursokonferencję (nie obejmująca kosztów opłaty licencyjnej) wynosi 
155 zł. Wpłaty należy dokonywać jedynie na rachunek bankowy ŚZPS. 
 
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 
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postanowieniami Regulaminu Sędziego ŚZPS – jest warunkiem uzyskania nominacji 
na zawody). 
Nieobecność sędziów szczebla centralnego na kursokonferencji będzie uznawana za 
brak aktywności do dnia drugiego terminu szkolenia włącznie i skutkować będzie 
brakiem nominacji sędziowskich w tym okresie. 
 
Termin uiszczenia płatności na kursokonferencję ustalono na dzień 18 sierpnia 
2013 r. Sędziowanie zawodów w terminie szkolenia nie zwalnia z opłacenia całości 
opłaty. W przypadku uiszczenia opłaty przy jednoczesnym braku uczestnictwa w 
szkoleniu, opłata nie będzie podlegała zwrotowi. 
 
Nieuiszczenie płatności w terminie będzie traktowane jako niezaliczenie testu (brak 
aktywności) i uniemożliwi przystąpienie do sędziowania przed drugim terminem 
szkolenia. 
 


