
 Katowice, dn. 24.09.2014 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 24 września 2014 r. 

 

W dniu 24 września 2014r. zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski Śląskiego Związku 
Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016.  

Obecni byli: 

− Marek Krupski – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 

− Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

− Mariusz Fiutek – Członek WS, 

− Artur Kucharski – Członek WS, 

− Jakub Malarz – Członek WS, 

− Rafał Pośpiech – Członek WS 

Na posiedzeniu nie byli obecni Marek Lagierski i Grzegorz Skowroński, którzy usprawiedliwili 
swoją nieobecność. 

 

Informacje z posiedzenia Zarządu ŚZPS 

Przewodniczący WS przekazał informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu ŚZPS, w 

szczególności dotyczące nowych stawek sędziowskich.  

Zarząd ŚZPS zatwierdził zmianę (od 01.01.2015r) stawek sędziowskich jedynie dla rozgrywek 

seniorskich ŚZPS. Zarząd ŚZPS nie zgodził się na proponowaną przez WS zmianę stawek dla 

rozgrywek młodzieżowych ŚZPS.  

Aktualnie obowiązujące stawki oraz zatwierdzone zmienione stawki (obowiązujące od 

01.01.2015r.) roku znajdują się w „Informatorze dla sędziów ŚZPS na sezon 2014/2015” – na 

naszej stronie www.sedziowie.szps.pl 

 

Drugi termin kurskonferencji przed sezonem 2014/2015 

WS podjął decyzję, że drugi termin kursokonferencji szkoleniowo-certyfikacyjnej przed 

sezonem 2014/2015 odbędzie się 26 października 2014r. O miejscu szkolenia zainteresowane 

osoby zostaną poinformowane w najbliższym czasie. 

 



Wybór kandydatów na kurs na sędziego Szczebla Centralnego 2015 

WS rozpoczął proces selekcji kandydatów na kurs na sędziego Szczebla Centralnego w 2015 

roku. Za warunek wstępny, uprawniający do udziału w selekcji, uznano: rok urodzenia 1983 i 

młodsi, uprawnienia w sezonie 2014/2015 – 3 liga męska.  

Kandydaci, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w selekcji: Chudzik Maciej, Józefowski Paweł, 

Kilijański Bartosz, Obłój Wojciech, Szlagowski Krzysztof, Szopa Małgorzata, Szynczewska 

Monika, Witkowski Łukasz, Zeliasz-Nguyen Dominik.  

Ponadto WS PZPS wyraził zgodę, aby kol. Marta Rembielak-Kucharska, w przypadku uzyskania 

nominacji WS ŚZPS, mogła uczestniczyć w kursie w 2015 roku, pomimo niespełniania limitu 

wieku. WS ŚZPS postanowił włączyć kol. Martę Rembielak-Kucharską do grupy kandydatów.  

WS podjął decyzję, że pierwszy etap selekcji zakończy się 10 marca 2015. Podczas pierwszego 

etapu sędziowie zostaną poddani kwalifikacjom oraz napiszą testy ze znajomości Przepisów 

Gry. Do finałowej grupy zostanie zakwalifikowane 6 osób z najlepszymi wynikami, spełniające 

dodatkowo wymóg BMI (poniżej 28) na dzień zakończenia pierwszego etapu. 

 

Podsumowanie Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn – Polska 2014 

Przewodniczący podsumował zakończone niedawno Mistrzostwa Świata i podziękował 

wszystkim za zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków. W szczególności Markowi 

Lagierskiemu i Piotrowi Królowi za sprawną organizację, a także wszystkim sędziom liniowym 

za bardzo dobrą postawę na wszystkich meczach Mistrzostw.  

Jednocześnie Przewodniczący WS przekazał, że otrzymał wiele pochlebnych uwag na temat 

wizerunku sędziów ŚZPS w trakcie trwania Mistrzostw. 

Wydział Sędziowski chciałby również podziękować Przewodniczącemu WS za zaangażowanie, 

obecność i wsparcie dla sędziów liniowych przez cały okres Mistrzostw.  

 

Potwierdzanie obsady pomocniczej na zawodach Szczebla Centralnego w 

sezonie 2014/2015 

WS informuje, że nie jest już konieczne potwierdzanie obsady pomocniczej na zawodach 

Szczebla Centralnego. 


