
 Katowice, dn. 04.10.2017r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 4 października 2017 r. 

 

 

W dniu 4 października 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), 

 Marcin Dobrzański – Zastępca Przewodniczącego WS, 

 Marek Lagierski – Zastępca Przewodniczącego WS, 

 Wojciech Targosz – Sekretarz WS,  

 Bogusław Bober – Członek WS, 

 Mariusz Fiutek – Członek WS, 

 Paweł Kapica – Członek WS, 

 Jakub Malarz – Członek WS, 

 Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS. 

W spotkaniu nie uczestniczyli: Marek Budzik, Piotr Kapa oraz Rafał Pośpiech, którzy 

usprawiedliwili swoją nieobecność. 

 

Drugi termin szkolenia przed sezonem 2017/2018 

Podczas posiedzenia odbył się drugi termin kursokonferencji przed sezonem 2017/2018. 

Nieobecni na pierwszym terminie sędziowie napisali test z Przepisów Gry i ich interpretacji. 

Na naszej stronie www opublikowaliśmy test wraz z prawidłowymi odpowiedziami. 

 

Nowe stroje sędziowskie 

Od dostawcy strojów otrzymaliśmy zapewnienie, że do końca października br. wszyscy 

sędziowie zostaną wyposażeni w dwie koszulki, bluzę oraz saszetkę. Przymiarka nowych 

spodni zostanie przeprowadzona również w październiku (w poszczególnych podregionach 

województwa), a dostawa przewidziana jest do końca listopada br. 



Nabór na szczebel centralny - regulamin 

WS zakończył pracę nad regulaminem wyboru sędziów na kurs na szczebel centralny w 2018 

roku. Regulamin stanowi załącznik nr 1. do niniejszego Komunikatu. 

 

Polityka Obsad na sezon 2017/2018 - zatwierdzenie 

WS zatwierdził przedstawioną podczas kursokonferencji Politykę Obsad na sezon 2017/2018. 

Dokument stanowi załącznik nr 2. do niniejszego Komunikatu. 

 

Umieszczanie zdjęć protokołu w Systemie Obsad 

WS przekazując prośbę Wydziału Rozgrywek uczula sędziów, żeby zwracali uwagę na jakość 

(czytelność) zdjęcia umieszczanego w Systemie Obsad. Prosimy o kontrolę, czy umieszczane 

zdjęcie jest w dostatecznym stopniu czytelne, a w przypadku problemów, prosimy 

o skorzystanie z pomocy (użyczenia telefonu/aparatu) np. drugiego sędziego. 

 

Noworoczny Turniej Integracyjny Sędziów ŚZPS – II edycja 

WS planuje organizację Noworocznego Turnieju Integracyjnego Sędziów ŚZPS. Po 

niewątpliwym sukcesie turnieju w styczniu 2017r. będzie okazja do rewanżów. Planowana 

data to 6.01.2018r. , a miejsce jest w trakcie ustalania. Sędziowie Szczebla Centralnego, jeśli 

chcą wziąć udział w Turnieju, proszeni są o ustawienie niedyspozycyjności  (06.01.2018 to 

sobota – w terminarzu rozgrywek).   

 

Zmiany na liście sędziów 

WS skieruje do Zarządu ŚZPS wniosek o przyjęcie na listę sędziów ŚZPS kol. Sylwii Bulandy – 

przeniesienie z MZPS. 

 

  



Załącznik nr 1.  

Regulamin wyboru kandydata na kurs na szczebel centralny  
w sezonie 2017/2018 

 
W wyborze kandydata na kurs na szczebel centralny, który odbędzie się w 2018 roku mogą 
wziąć udział sędziowie (Kandydaci), którzy: 
- urodzili się w 1986 roku lub później, 
- posiadają w sezonie 2017/2018 uprawnienia do prowadzenia meczów I Ligi Śląskiej Mężczyzn 
i I Ligi Śląskiej Kobiet 
 
Sędziowie spełniający oba w/w warunki do 10 września 2017r. określili, czy chcą uczestniczyć 
w procesie wyboru kandydata na kurs na szczebel centralny. Zgłosili się: 
 

1. Bułakowski Dawid (Myszków) ur. 1987r. 
2. Domagała Bogusz (Katowice) ur. 1992r. 
3. Drabik Marek (Katowice) ur. 1990r. 
4. Fortuna Bartłomiej (Częstochowa) ur. 1990r. 
5. Moczek Jakub (Buczkowice) ur. 1987r. 
6. Moczek Katarzyna (Buczkowice) ur. 1991r. 
7. Nagler-Skroban Klaudia (Bojanów) ur. 1990r.  
8. Niemczura Tomasz (Milówka) ur. 1991r.  
9. Nowicka Anna (Bielsko-Biała) ur. 1991r. 
10. Obłój Wojciech (Mysłowice) ur. 1990r. 
11. Sajdok-Iwańska Katarzyna (Bieruń) ur. 1989r. 

 
 
1. Eliminacje kandydatów będą składały się z 2 etapów:  
 

I etap – Selekcja, będzie trwał do 12 listopada 2017r. 
II etap – Wybór, rozpocznie się 13 listopada 2017r. a zakończy do końca marca 2018r. 

 
2. Kolejność kandydatów po I etapie – Selekcja zostanie ustalona na podstawie ważonego 

rankingu miejsc składającego się z następujących składowych:  
 

 miejsce w rankingu Sprawdzenie wiedzy teoretycznej (waga 60%) 

 miejsce w rankingu Znajomość języka angielskiego (20%) 

 miejsce w rankingu Wiek kandydata (15%) 

 miejsce w rankingu Wybór kandydata na kurs na szczebel centralny w sezonie 
2016/2017 (5%) 

 
Najwyżej w rankingu etapu Selekcja zostanie sklasyfikowany Kandydat z najmniejszą 
ilością punktów (ważone miejsce w rankingach cząstkowych), na ostatnim miejscu 
znajdzie się Kandydat z największą ilością punktów.  
W przypadku dwóch lub więcej Kandydatów z taką samą ilością punktów o kolejności 
końcowej etapu Selekcja będzie decydować miejsce w rankingu Sprawdzenie wiedzy 
teoretycznej.  



Awans do II etapu Wybór uzyska 6 najwyżej sklasyfikowanych Kandydatów po I etapie 
Selekcja. 

 
3. Ranking: Sprawdzenie wiedzy teoretycznej I etapu Selekcja 
 

Każdy z Kandydatów rozwiąże w I etapie 1 test składający się z pytań dotyczących wiedzy 
z przepisów gry w piłkę siatkową, ich oficjalnej interpretacji, księgi przypadków oraz 
wytycznych sędziowskich, w języku polskim. 
Po rozwiązaniu testu zostanie sporządzony ranking Sprawdzenie wiedzy teoretycznej. 
Nieprzystąpienie Kandydata do testu dyskwalifikuje Kandydata z etapu Selekcji. 

 
4. Ranking: Znajomość języka angielskiego I etapu Selekcja 
 

Każdy z Kandydatów będzie miał prawo przystąpić do sprawdzianu znajomości języka 
angielskiego (w terminie testu w języku polskim). Na jego podstawie powstanie ranking od 
osoby posługującej się tym językiem najlepiej do osoby najsłabszej. Kandydaci, którzy nie 
przystąpią do sprawdzianu znajomości języka angielskiego zostaną w tym rankingu 
umieszczeni na końcu, z miejscem odpowiadającym środkowi pomiędzy ostatnim, który 
przystąpi do sprawdzianu, a liczbą Kandydatów w ogóle. 
 

5. Ranking: Wiek kandydata I etapu Selekcja 
 

Spośród wszystkich Kandydatów zostanie sporządzony ranking dot. wieku Kandydata. 
Kandydaci zostaną sklasyfikowani wg roczników (pod uwagę jest brany tylko rok 
urodzenia, nie jest brany pod uwagę miesiąc i dzień urodzenia). Osoba najmłodsza będzie 
w tym rankingu najwyżej, Kandydat najstarszy będzie najniżej. 

 
6. Ranking: Wybór kandydata na kurs na szczebel centralny w sezonie 2016/2017 I etapu 

Selekcja 
 

Kandydaci, którzy awansowali podczas wyboru kandydata na szczebel centralny w sezonie 
2016/2017 do II etapu Wybór zostaną sklasyfikowani na 1 miejscu tego Rankingu. Pozostali 
Kandydaci , którzy w ubiegłym sezonie nie brali udziału w wyborze kandydata na szczebel 
centralny lub nie awansowali do II etapu Wybór, w tym Rankingu zostaną sklasyfikowani 
na miejscu 7. 

 
7. Warunkiem koniecznym do awansu do II etapu Wybór jest, by Kandydat na dzień 

przeprowadzenia testu z wiedzy teoretycznej (początek listopada 2017 r.) spełniał 
warunek obwodu pasa: dla mężczyzn =< 105cm, dla kobiet =< 88cm. W przypadku, gdy 
obwód pasa Kandydata w tym dniu będzie większy niż ustalony limit, a Kandydat zajął 
miejsce 1-6 w I etapie Selekcja nie awansuje on do II etapu, a jego miejsce w II etapie 
zajmie kolejna osoba z rankingu I etapu. Jeżeli w trakcie trwania całego II etapu Wybór 
którykolwiek z Kandydatów nie będzie spełniał warunku obwodu pasa, dany Kandydat nie 
będzie brany pod uwagę przy nominacji na kurs na szczebel centralny, nawet w przypadku 
uzyskania miejsca premiowanego uzyskaniem nominacji po II etapie. 
 



8. Kolejność kandydatów po II etapie – Wybór zostanie ustalona na podstawie ważonego 
rankingu miejsc składającego się z następujących składowych:  

 

 miejsce w rankingu Umiejętności praktyczne (waga 50%) 

 miejsce w rankingu Sprawdzenie wiedzy teoretycznej (30%) 

 miejsce w rankingu łącznym I etapu Selekcja (20%) 
 

Najwyżej w rankingu II etapu Wybór zostanie sklasyfikowany Kandydat z najmniejszą 
ilością punktów, na ostatnim miejscu znajdzie się Kandydat z największą ilością punktów.  
W przypadku dwóch lub więcej Kandydatów z taką samą ilością punktów o kolejności 
końcowej II etapu Wybór będzie decydować miejsce w rankingu Umiejętności praktyczne, 
a w dalszej kolejności miejsce w rankingu Sprawdzenie wiedzy teoretycznej tylko z II etapu.  

 
9. Ranking: Umiejętności praktyczne II etapu Wybór 
 

Każdy z Kandydatów podlegać będzie obserwacji w II etapie na co najmniej 6 meczach. 
Obserwacje zostaną przeprowadzone podczas meczów organizowanych w ramach 
rozgrywek ŚZPS.  
Po odbyciu wszystkich obserwacji zostanie sporządzony przez sędziów kwalifikatorów 
ranking Umiejętności praktyczne. 
Rezygnacja Kandydata z chociaż jednego meczu, podczas którego miała być 
przeprowadzona Jego obserwacja, dyskwalifikuje Kandydata z etapu Wyboru.  
Pod pojęciem „rezygnacja” rozumie się nie tylko informację Kandydata o faktycznej 
rezygnacji zgłoszonej referatowi obsad, ale także brak takiej informacji i w konsekwencji 
niestawienie się Kandydata na zawody. Rezygnacja nie obejmuje udokumentowanych 
przypadków losowych powodujących trudną sytuację zdrowotną skutkującą pobytem w 
szpitalu. Koniecznym jest jednakże spełnienie minimum kwalifikacji w terminie 
zakończenia danego etapu eliminacji. Niewypełnienie minimum obserwacji określonego 
dla danego etapu w terminie zakończenia tego etapu powoduje dyskwalifikację 
Kandydata. 

 
10. Ranking: Sprawdzenie wiedzy teoretycznej II etapu Wybór 
 

Każdy z Kandydatów rozwiąże w II etapie 1 test składający się z pytań dotyczących wiedzy 
z przepisów gry w piłkę siatkową, ich oficjalnej interpretacji, księgi przypadków oraz 
wytycznych sędziowskich, w języku polskim.  
Po rozwiązaniu testu zostanie sporządzony ranking Sprawdzenie wiedzy teoretycznej. 
Nieprzystąpienie Kandydata do testu dyskwalifikuje Kandydata z etapu Wyboru.  
 

11. Ranking: Selekcja II etapu Wybór 
 

Ranking sporządzony na podstawie miejsca Kandydata w I etapie Selekcja.  
 
12. Nominację Wydziału Sędziowskiego ŚZPS na kurs na szczebel centralny otrzymają 

Kandydaci sklasyfikowani na miejscach 1-3 w II etapie Wybór z zachowaniem warunków 
określonych przez WS PZPS, tj. nominację uzyska najwyżej sklasyfikowany Kandydat 
urodzony w roku 1990 lub później oraz nominację uzyska co najmniej jeden Kandydat 



spoza subregionu centralnego (Bielsko-Biała, Bojanów, Buczkowice, Częstochowa, 
Milówka, Myszków) – łącznie warunki WS PZPS może wypełnić ta sama osoba (urodzona 
od 1990r. w dal i mieszkająca poza centrum województwa). 
 

13. Decyzją podjętą przez Wydział Sędziowski dn. 04.10.2017 w Katowicach funkcję sędziów 
kwalifikatorów w trakcie wyboru kandydata na kurs na szczebel centralny w sezonie 
2017/2018 pełnić będą: Wojciech Kasprzyk, Piotr  Król, Marek  Lagierski  oraz Wojciech 
Maroszek.  

 
14. W przypadku kwestii spornych lub zdarzeń nieujętych w niniejszym Regulaminie prawo do 

decydowania i wyjaśniania tych spraw ma Wydział Sędziowski ŚZPS. 
 

 

  



Załącznik nr 2. 

Polityka Obsad sezon 2017/2018 

 

1. Minimalna ilość meczy w bieżącym sezonie - 10. 

2. Turnieje młodzik/młodziczka są liczone jako 1 nominacja 

3. Obsady pomocnicze nie są wliczane do limitu minimalnego. 

4. Sędzia ma prawo do dowolnej ilości niedyspozycyjności, z tym że systematyczne unikanie 

meczy szczególnie w weekendy, będzie świadczyło o niedyspozycyjności sędziego i może 

mieć wpływ na decyzję o obniżeniu uprawnień w kolejnym sezonie. 

5. Sędzia ma prawo do rezygnacji z przyznanych nominacji. Jeśli jednak ilość rezygnacji w 

sezonie przekroczy u danego sędziego 5, to: 

a. nie będzie miał prawa przejmować nominacji od innych sędziów 

b. Informacja o rezygnacjach zostanie przekazana do Wydziału Sędziowskiego celem 

podjęcia działań dyscyplinarnych, w szczególności jeśli rezygnacje nie będą wynikały z 

przyczyn niezależnych od sędziego. 

6. Przewidywana liczba zawodów w aktualnym sezonie: 
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