
 Katowice, dn. 20.05.2014 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 20 maja 2014 r. 

 

W dniu 20 maja 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 

− Mariusz Fiutek – Członek WS, 

− Jakub Malarz – Członek WS, 

− Grzegorz Skowroński – Członek WS, 

Na posiedzeniu nie był obecny Artur Kucharski, Rafał Pośpiech i Wojciech Targosz, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność. 

 

Kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej 

WS omówił trwający kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej i podjął decyzje dotyczące 
przebiegu egzaminu licencyjnego. Jednocześnie WS postanowił zwrócić się do Zarządu ŚZPS o 
przeznaczenie części środków z kursu sędziowskiego na potrzeby sędziów (m.in. na 
dofinansowanie zakupu sprzętu sędziowskiego) 

 

Kursokonferencja przed sezonem 2014/2015 

Kursokonferencja szkoleniowa sędziów ŚZPS odbędzie się w hotelu Diament w Ustroniu 
(http://www.diamentustron.pl), w dniach 6-7 września 2014r.  

Data ewentualnego drugiego terminu szkolenia zostanie podana w późniejszym terminie. 

Prosimy osoby, które już wiedzą, że w terminie 6-7.09.2014r. nie będą uczestniczyć 
w kurskonferencji, o jak najszybszą informację o tym fakcie, mailem na ws@szps.pl 

 

Opłata licencyjna przed sezonem 2014/2015 

WS informuje, że opłata licencyjna przed sezonem 2014/2015 będzie wynosić około 240zł. 
Ostateczna wysokość opłaty zostanie podana po posiedzeniu Zarządu ŚZPS. W opłacie 
licencyjnej zawarty jest udział w kursokonferencji – niezależnie od terminu.  



Zakup sprzętu sędziowskiego 

WS kontynuuje działania mające na celu zakup sprzętu sędziowskiego przed sezonem 
2014/2015. Przypominamy, że od nowego sezony sędziowie zostaną wyposażeni w nowy 
sprzęt: koszulkę polo, spodnie, bluzę dresową i torbę. Będzie również możliwość zakupu 
drugiej koszulki polo – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. 

Przypominamy, że dopłata sędziów do sprzętu sędziowskiego została ustalona w kwocie 
nieprzekraczającej 150zł. Ostateczna wysokość dopłaty zostanie podana po posiedzeniu WS, 
pod koniec czerwca 2014r. 

 

Przygotowanie do podsumowania sezonu 

WS rozpoczął przygotowania do podsumowania sezonu 2013/2014 – w szczególności 
w temacie zmian uprawnień przed nowym sezonem. Temat ten będzie głównym wątkiem 
posiedzenia Wydziału w czerwcu 2014. 

 

Wniosek do Zarządu ŚZPS o nagrody dla Referatu Obsad 

WS postanowił ponowić prośbę do Zarządu ŚZPS o przyznanie nagród Członkom Referatu 
Obsad, z uwagi na ponoszone przez nich nierefundowane koszty. 

 

Zasady nominacji na Ligę Światową i Mistrzostwa Świata 

WS omówił zasady nominacji obsady pomocniczej na Ligę Światową (Polska-Włochy, 
13.06.2014r.) oraz wstępnie na Mistrzostwa Świata (30 sierpnia - 21 września 2014 r.) 


