
 Katowice, dn. 30.03.2015 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 30 marca 2015 r. 

 

W dniu 30 marca 2015r. zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Piłki 
Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016.  

Obecni byli: 

 Jakub Malarz – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 

 Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

 Mariusz Fiutek – Członek WS, 

 Artur Kucharski – Członek WS, 

 Rafał Pośpiech – Członek WS, 

 Grzegorz Skowroński – Członek WS, 

 Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS. 

Na posiedzeniu obecny był również Witold Grochowski – Prezes Śląskiego Związku Piłki 
Siatkowej. 

 

Informacja z posiedzenia Zarządu ŚZPS 

Przewodniczący WS – Jakub Malarz – przekazał najistotniejsze informacje z posiedzenia 

Zarządu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. Zarząd ŚZPS: 

 zaakceptował propozycję kontynuacji pracy przez bieżący Wydział Sędziowski ŚZPS do 

końca kadencji 2012-2016 

 zaakceptował uzupełnienie składu Wydziału Sędziowskiego ŚZPS o kol. Łukasza 

Szczepankiewicza 

 przychylił się do prośby Wydziału o dofinansowanie wyjazdu sędziów ŚZPS na 

Mistrzostwa Polski Sędziów do Łeby w dniach 22-24.05.2015 

 przychylił się do prośby Wydziału o obniżenie opłaty za certyfikat sędziowski dla 

sędziów sekretarzy od sezonu 2015/2016. 

 

Wyniki kwalifikacji na szczebel centralny 2015 

WS zapoznał się z wynikami obserwacji kandydatów na szczebel centralny w 2015 roku, 

przeprowadzonych na turnieju finałowym trzeciej ligi kobiet ŚZPS. Po analizie ocen, 

podliczeniu średniej ze wszystkich obserwacji (2 oceny z turnieju Ćwierćfinałowego 



Mistrzostw Polski Juniorek w Dąbrowie Górniczej oraz 2 oceny z turnieju finałowego 3 ligi 

kobiet ŚZPS w Tychach), WS określił następującą kolejność ostateczną: 

1. Paweł Józefowski 

2. Maciej Chudzik 

3. Marta Rembielak-Kucharska 

4. Krzysztof Szlagowski 

5. Dominik Zeliasz-Nguyen 

6. Łukasz Witkowski 

 

WS postanowił skierować na kurs na szczebel centralny PZPS kol. kol. Pawła Józefowskiego 

i Macieja Chudzika. Kol. Marta Rembielak-Kucharska została rezerwowym kandydatem. 

 
Po uwzględnieniu przestawionych przez kol. Rafała Pośpiecha argumentów, biorąc pod uwagę 

fakt, że różnica w średniej ocen między 2 a 3 miejscem w klasyfikacji wynosiła zaledwie 

0,075pkt, WS postanowił zwrócić się z pytaniem do Przewodniczącego WS PZPS Pana Andrzeja 

Lemka o możliwość dopuszczenie do kursu trzeciego kandydata z naszego województwa. 

 

Prezes ŚZPS, Witold Grochowski, poparł inicjatywę i postanowił dołączyć swoje poparcie do 

prośby Wydziału. 

 

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego 

Kol. Mariusz Fiutek został nominowany przez Przewodniczącego WS do pełnienia funkcji 

Zastępcy Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego ŚZPS. 

 

Opłata za certyfikat sędziowski na sezon 2015/2016 

WS informuje, że zwróci się z wnioskiem do Zarządu ŚZPS o zatwierdzenie opłaty licencyjnej 

przed sezonem 2014/2015, która będzie wynosić około 250zł (dla sędziów sekretarzy około 

220zł). 

Ostateczna wysokość opłaty zostanie podana po posiedzeniu Zarządu ŚZPS w oddzielnej 

komunikacji mailowej. 

W opłacie licencyjnej zawarty jest udział w kursokonferencji – niezależnie od terminu. 

Pierwszy termin został wyznaczony na 12-13 września 2015r. w CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku. 

Data drugiego terminu szkolenia zostanie podana w późniejszym terminie. 

Prosimy osoby, które już wiedzą, że w ww. terminie nie będą uczestniczyć w kurskonferencji, 

o jak najszybszą informację o tym fakcie, mailem na adres ws@szps.pl 

Termin płatności opłaty licencyjnej (po ostatecznym zatwierdzeniu kwoty przez Zarząd ŚZPS) 

został ustalony na dzień 31 lipca 2015r.  

mailto:ws@szps.pl


Obsady na Ligę Światową w Częstochowie 

WS wstępnie przedyskutował strategię obsad na mecze Ligi Światowej Polska-Iran 

w Częstochowie, które odbędą się w dniach 5-6 czerwca 2015r. 

 

Sprawy dyscyplinarne 

WS postanowił zwrócić się do Wydziału Dyscypliny z prośbą o rozpatrzenie: 

 nieobecności kol. Patrycji Drożdzińskiej na meczu kadetek w dniu 04.03.2015r. w 

Radzionkowie 

 nieobecności kol. Elżbiety Zając na meczu 4 ligi w dniu 06.03.2015r. w Katowicach 

 nieobecności kol. Michaliny Łaz na meczu 4 ligi w dniu 27.03.2015r. w Czeladzi 

 nieobecności kol. Tomasza Hamerlaka na meczu 4 ligi w dniu 27.03.2015r. w Czeladzi. 


