
 Katowice, dn. 24.11.2014 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 24 listopada 2014 r. 

 

W dniu 24 listopada 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, 

− Grzegorz Skowroński – Członek WS 

Na posiedzeniu nie byli obecni Mariusz Fiutek, Jakub Malarz i Rafał Pośpiech, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność. 

 

 

Wybór kandydatów na kurs na sędziego Szczebla Centralnego 2015 

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

roku. Postanowiono, że kandydaci w styczniu i lutym 2015r. napiszą dwa testy ze znajomości 

przepisów gry (terminy zostaną podane z około 2 tygodniowym wyprzedzeniem). Na 

podstawie wyników testów zostanie wyłoniona grupa 6-ciu osób, które w drugim etapie 

zostaną poddane kwalifikacjom na turniejach finałowych 3 ligi kobiet. 

 

Zasady dokonywania zamian – przypomnienie 

WS na prośbę Przewodniczącego Referatu Obsad przypomina, że dokonywanie zamian w 

obsadach powinno odbywać się zgodnie z „Zasadami funkcjonowania Systemu Obsad ŚZPS” 

(dokument dostępny w dziale „Pliki do pobrania” na www.sedziowie.szps.pl). W szczególności 

należy pilnować terminu dokonywania zamiany/oddania. 

WS upomina kol. kol. Marka Polaka, Macieja Chudzika, Marka Majeranowskiego i Marka 

Kisiela jr – za nieprawidłowo dokonane zamiany. 

 

 



Minimalna liczba spotkań w sezonie 

Wydział ustalił minimalną liczbę spotkań w sezonie. Wynosi ona 10 spotkań. Liczone są tylko 

spotkania prowadzone jako S1 i S2. Turnieje młodziczek i młodzików są liczone jako jedno 

spotkanie. 

 

 

 

Informacja z posiedzenia Wydziału Dyscypliny 

 

W dniu 24.11.2014r. Wydział Dyscypliny ukarał kol. Jacka Ostrowskiego (sędziego oraz trenera 

zespołu MUKS PW M. Pasek Będzin) zawieszeniem na 2 mecze (jako trener), w związku z jego 

zachowaniem podczas meczu 3 ligi kobiet w dniu 29.09.2014r. Wydział Dyscypliny nakazał 

przeprosić sędziego pierwszego tego spotkania – kol. Pawła Józefowskiego.  

 

Kol. Jacek Ostrowski przesłał na adres Wydziału Sędziowskiego oświadczenie – przeprosiny.  


