
 Hucisko, dn. 20.09.2019 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 20 września 2019 r. 

 

 

W dniu 20 września 2019 r. na posiedzeniu zebrał się Wydział Sędziowski Śląskiego Związku 

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

− Wojciech Maroszek – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 

− Rafał Pośpiech – Zastępca Przewodniczącego WS, 

− Wojciech Targosz – Sekretarz WS,  

− Bogusław Bober – Członek WS, 

− Mariusz Fiutek – Członek WS, 

− Piotr Kapa – Członek WS, 

− Paweł Kapica – Członek WS, 

− Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS. 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Marcin Weiner – Prezes ŚZPS oraz Marek Krupski 

– Przewodniczący Wydziału Dyscypliny ŚZPS. 

W spotkaniu nie uczestniczyli: Marek Budzik i Marek Lagierski, którzy usprawiedliwili swoją 

nieobecność. 

  

Kursokonferencja przed sezonem 2019/2020 

WS podsumował przygotowania do kursokonferencji przed sezonem 2019/2020 oraz omówił 

harmonogram wystąpień i sprawy organizacyjne kursokonferencji. 

 

Kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej w sezonie 2019/2020 

WS planuje zorganizować kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej w sezonie 2019/2020 

– docelowo w terminie luty-maj 2020 r. Stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie 

www.szps.pl oraz w mediach społecznościowych. WS prosi o rozpowszechnienie informacji 

wśród zainteresowanych znajomych. 

http://www.szps.pl/


Projekt „Autostrada” 

Wydział przygotował projekt dotyczący weryfikacji i zmiany uprawnień sędziowskich Sędziów 

ŚZPS - pt. "Autostrada". Szczegóły projektu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu. 

 

Nominowanie sędziów sekretarzy na rozgrywki młodziczek/młodzików 

WS postanowił zwrócić się do Zarządu ŚZPS o wyrażenie zgody na nominowanie sędziów 

sekretarzy, którzy nie przekroczyli 70. roku życia, jako sędziów gwiżdżących na rozgrywki 

wojewódzkie młodziczek i młodzików. 

  



Załącznik nr 1 do Komunikatu WS z dnia 20.09.2019 r. 

„Autostrada” - projekt dotyczący weryfikacji i zmiany uprawnień sędziowskich Sędziów ŚZPS. 

 

Polega na zawężeniu grupy sędziów podlegających całorocznej obserwacji pod kątem awansu 

wg określonych kryteriów. Obserwacji mogą podlegać sędziowie spełniający łącznie poniższe 

kryteria: 

• sędziują min. 1 sezon 

• mają uprawnienia J, II ŚL, I ŚL K 

• w danym i poprzednim sezonie nie korzystali z urlopu sędziowskiego 

• test na kursokonferencji przed sezonem zdali na określonym przez WS poziomie (nie 

niższym niż 75%). 

Dodatkowe kryteria pozwalają na podział Sędziów na 3 grupy o nazwie: lewy pas (najszybsza 

możliwość awansu); środkowy pas (tempo średnie); prawy pas (najwolniejsze tempo). 

 

Grupa "lewy pas" dodatkowe (oprócz powyższych) kryteria: 

- staż sędziowski 2-8 lat 

- sędzia w 2 ostatnich sezonach nie miał 2 awansów 

Grupa "środkowy pas" dodatkowe (oprócz powyższych) kryteria: 

- staż sędziowski 9-20 lat 

- sędzia w 2 ostatnich sezonach nie miał co najmniej 1 awansu 

Grupa "prawy pas" dodatkowe (oprócz powyższych) kryteria: 

- staż sędziowski 21 lat i więcej 

- sędzia w ostatnich 3 sezonach nie miał co najmniej 1 awansu 

 

Sędziowie wytypowani do powyższych grup podlegają przez cały sezon obserwacjom 

przeprowadzanym przez sędziów szczebla centralnego i dodatkowo wybranych przez WS. 

Sędziowie oceniający są zobowiązani do przekazania wskazówek i oceny meczu po jego 

zakończeniu oraz wypełnienia specjalnego formularza oceny. 

 

Oceny zgromadzone przez cały sezon będą bazą do podjęcia decyzji o podwyższeniu lub 

utrzymaniu uprawnień sędziowskich po zakończeniu sezonu. 


