
 Katowice, dn. 16.05.2017r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 16 maja 2017 r. 

 

 

W dniu 16 maja 2017 r. na posiedzeniu zebrał się Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Piłki 

Siatkowej w Katowicach kadencji 2016-2020. Obecni byli: 

 Wojciech Maroszek – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 

 Marek Lagierski – Zastępca Przewodniczącego WS, 

 Marcin Dobrzański – Zastępca Przewodniczącego WS, 

 Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

 Bogusław Bober – Członek WS, 

 Marek Budzik – Członek WS, 

 Mariusz Fiutek – Członek WS, 

 Piotr Kapa – Członek WS, 

 Paweł Kapica – Członek WS, 

 Rafał Pośpiech – Członek WS, 

 Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS. 

W spotkaniu nie uczestniczył Jakub Malarz, który usprawiedliwił swoją nieobecność. 

 

Podsumowanie naboru na kurs na szczebel centralny w 2017 roku 

Podczas posiedzenia WS podsumował przeprowadzony od września 2016 roku proces naboru 

kandydata na kurs na szczebel centralny. W wyniku przeprowadzonych kwalifikacji oraz 

testów z Przepisów Gry, na kurs został skierowany kol. Bartosz Kilijański. W długi majowy 

weekend Bartek ukończył kurs z jednym z najlepszych wyników i przez komisję kwalifikacyjną 

został rekomendowany Wydziałowi Sędziowskiemu PZPS do przyznania licenji sędziego 

szczebla centralnego. WS bardzo serdeczcnie gratuluje Bartkowi i życzy powodzenia 

w rozstrzyganiu spotkań na szczeblu centralnym. 

 



Zmiany na listach uprawnień przed sezonem 2017/2018 

WS rozpoczął opracowywanie list uprawnień na sezon 2017/2018. Ostateczny kształt list do 

zatwierdzenia przez Zarząd ŚZPS zostanie przedstawiony po kolejnym posiedzeniu WS – pod 

koniec czerwca 2017 r. 

 

Kursokonferencja przed sezonem 2017/2018 

WS informuje, że kursokonferencja szkoleniowo-certyfikacyjna przed sezonem 2017/2018 

odbędzie się w dniach 1-2 września 2017 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach, przy ulicy Konarskiego 18 B. 

W planie na piątek (start o godz. 17:00) m.in. wspólne, z trenerami zespołów ŚZPS, 

wysłuchanie wystąpień na temat: organizacji rozgrywek w sezonie 2017/2018, wybranych 

interpretacji Przepisów Gry, rozgrywek minisiatkówki, podsumowania sezonu plażowego, 

planów działań marketingowych ŚZPS. W programie również: wręczenie nagród, wyróżnień, 

jubileuszy sędziowskich. 

Po zakończeniu spotkania kolacja integracyjna wspólnie z trenerami, nocleg i śniadanie w 

hotelu (szczegóły w późniejszym terminie).  

W sobotę po śniadaniu (ponownie w CEK Pol. Śl.) – część szkoleniowa + test. 

Szczegółowy plan kursokonferencji oraz informacje o opłatach zostaną umieszczone 

w komunikacje po kolejnym posiedzeniu WS, po zatwierdzeniu przez Zarząd ŚZPS 

 

Zakup sprzętu sędziowskiego na sezon 2017/2018 

Przygotowywana jest wymiana strojów sędziowskich. Poszukujemy sponsorów w zamian za 

umieszczenie logotypu na koszulkach. Osoby pozyskujące sponsora legalnie mogą otrzymać 

prowizję 10% od wpłaty sponsora. Szczegółowych informacji udziela Przewodniczący Wojciech 

Maroszek. 

 

 



Memoriał Igora Martona – zaproszenie 

WS informuje, że otrzymał zaproszenie Słowackiej Federacji Piłki Siatkowej do udziału 

w 18. Referees` Cup Open – Memoriál Igora Martona, który odbędzie się w dniach 16-18 

czerwca 2017 r. w słowackiej miejscowości Ružiná, okres Lučenec. 

Ze względu na fakt, że w tym samym czasie w Solinie odbędą się 9. Mistrzostwa Polski Sędziów, 

na którą wybiera się reprezentacja naszego województwa, zwracamy się z pytaniem czy są 

chętni na wyjazd na Słowację? Koszt pobytu od piątku (od kolacji) do niedzieli (do śniadania) 

wynosi 65€.  

Szczegóły turnieju (w języku słowackim) na stronie http://www.avr-sr.sk/turnaj-rco/  

Ze względu na upływający z końcem maja termin zgłoszeń, prosimy o zgłoszenia chętnych 

najpóźniej do 26.05.2017 r. mailowo na adres ws@szps.pl. W przypadku, gdy nie uda się 

zebrać zespołu do gry – nie zgłosimy udziału polskich sędziów w Turnieju. 

 

Kinder+Sport 2017 - Zabrze 

WS przypomina, że turniej Kinder+Sport 2017 odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2017 r. na 

hali  MOSiR w Zabrzu. Prosimy o zgłaszanie terminów, w których możecie sędziować na adres 

ws@szps.pl. Wciąż potrzebujemy około 30 sędziów na wtorek i środę oraz około 20 na 

czwartek. Uwaga! Możliwość wspólnego sędziowania lub obserwowania podczas pracy 

sędziów PlusLigi - Wojciecha Maroszka i Marka Budzika – bezcenna! 

 

Sprawy dyscyplinarne 

WS przypomina, że zgodnie z § 5, pkt 9) Regulaminu Sędziego ŚZPS, Sędzia ŚZPS zobowiązany 

jest do usprawiedliwiania w ciągu 14 dni po terminie zawodów swojej nieobecności, jeżeli 

pełna obsada sędziowska zawodów nie była zapewniona, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

dokonywania zmian. 

Usprawiedliwienie winno zostać przesłane pisemnie (mailowo) do wiadomości Wydziału 

Sędziowskiego – na adres ws@szps.pl  
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