
 Katowice, dn. 12.10.2018 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 12 października 2018 r. 

 

 

W dniu 12 października 2018 r. na posiedzeniu zebrał się Wydział Sędziowski Śląskiego Związku 

Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2016-2020. Obecni byli: 

 Wojciech Maroszek – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego, 

 Wojciech Targosz – Sekretarz WS,  

 Bogusław Bober – Członek WS, 

 Marek Budzik – Członek WS, 

 Mariusz Fiutek – Członek WS, 

 Piotr Kapa – Członek WS, 

 Paweł Kapica – Członek WS, 

 Jakub Malarz – Członek WS, Przewodniczący Referatu Obsad, 

 Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS. 

W spotkaniu nie uczestniczyli: Marek Lagierski oraz Rafał Pośpiech, którzy usprawiedliwili 

swoją nieobecność. 

 

 

Drugi termin szkolenia przed sezonem 2018/2019 

Przed rozpoczęciem posiedzenia WS odbył się drugi termin kursokonferencji przed sezonem 

2018/2019. Obecni na nim sędziowie napisali test ze znajomości Przepisów Gry i interpretacji. 

Szkolenie przed sezonem 2019/2020  

Wydział rozpoczął poszukiwania miejsca do organizacji kursokonferencji przed kolejnym 

sezonem. Wydział zwraca się prośbą do sędziów, którzy mają możliwość pomocy w znalezieniu 

miejsca, w którym można zorganizować szkolenie (wymagania: nocleg + wyżywienie dla 180-

190 osób, sala szkoleniowa) o zgłaszanie ofert na adres mailowy Wydziału (ws@szps.pl) do 

końca października 2018 roku. 

mailto:ws@szps.pl


Selekcja do kursu na szczebel centralny w 2019 

Wydział postanowił przeprowadzić selekcję do kursu na szczebel centralny w 2019 roku 

w oparciu o zeszłoroczny regulamin. W naborze mogą wziąć udział sędziowie, posiadający 

w bieżącym sezonie uprawnienia do sędziowania 1 Ligi Śląskiej Mężczyzn oraz 1 Ligi Śląskiej 

Kobiet, urodzeni w roku 1987 i później. Chętni do wzięcia udziału w selekcji proszeni są 

o wysłanie zgłoszenia mailem na adres ws@szps.pl do końca października 2018 roku. 

W pierwszym etapie kandydaci napiszą test ze znajomości Przepisów Gry i interpretacji oraz 

test ze znajomości języka angielskiego. Planowany termin pierwszego testu to połowa 

listopada br. W etapie tym pod uwagę będzie brany również wiek kandydata oraz mierzony 

obwód pasa (wymaganie PZPS). Szczegółowe wagi poszczególnych składowych oceny zostaną 

przesłane w zaktualizowanym regulaminie wszystkim zainteresowanym. Do drugiego etapu 

awansuje 6 sędziów, którzy zostaną poddani obserwacjom oraz napiszą kolejny test z 

Przepisów Gry. 

Weryfikacja uprawnień sędziowskich po sezonie 2018/2019 

Wydział opracował model oceny sędziów pod kątem weryfikacji uprawnień sędziowskich na 

koniec bieżącego sezonu. Co do zasady będzie on polegał na łączeniu w obsadach sędziów z 

grupy podlegającej ocenie wraz z sędziami szczebla centralnego. Jednocześnie Wydział 

zobowiązuje wszystkich sędziów szczebla centralnego do przekazywania informacji o sędziach 

do wiadomości WS. Sposób przekazywania informacji zostanie przedstawiony i rozesłany 

sędziom oceniającym w osobnej komunikacji. Wydział zobowiązał się do okresowej weryfikacji 

obsad w celu zapewnienia realizacji postawionego zadania. 

Noworoczny Turniej Integracyjny Sędziów ŚZPS – III edycja 

Wydział planuje organizację kolejnej edycji Noworocznego Turnieju Integracyjnego Sędziów 

ŚZPS. W tym roku spotkamy się 5 stycznia 2019 r. ponownie w Żorach. Prosimy 

z wyprzedzeniem, żeby osoby, które chcą uczestniczyć w turnieju i zabawie po nim, 

wprowadziły niedyspozycyjności w Systemie Obsad. 

Zmiany w Referacie Obsad 

Od bieżącego sezonu za obsady na rozgrywkach kadetów i juniorów odpowiada Jakub Malarz. 

mailto:ws@szps.pl

