
 Katowice, dn. 02.03.2020 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 02 marca 2020 r. 

 

 

W dniu 2 marca 2020 r. na ostatnim 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, 

− Wojciech Targosz – Sekretarz WS,  

− Bogusław Bober – Członek WS, 

− Mariusz Fiutek – Członek WS, 

− Paweł Kapica – Członek WS, 

− Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS. 

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

usprawiedliwili swoją nieobecność. 

  

Wybory Przewodniczącego WS na kadencję 2020-2024 

WS informuje, że skierował do Zarządu ŚZPS wniosek o ustalenie terminu i miejsca wyborów 

Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego ŚZPS na kadencję 2020-2024. Wydział 

zaproponował termin: 16.03.2020 r., o godzinie 18:00, miejsce: Aula Politechniki Śląskiej w 

Katowicach, ul. Krasińskiego 8. 

Wydział Sędziowski ŚZPS kończąc kadencję 2016-2020 rekomenduje na nowego 

Przewodniczącego osobę Marka Lagierskiego. 

Kursokonferencja przed sezonem 2020/2021 

WS informuje, że Kursokonferencja przed sezonem 2020/2021 odbędzie się w Centrum 

Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku w terminie 12-13 września 2020 r. Prosimy 

o uwzględnienie tego terminu w swoich planach wakacyjnych. 



Kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej 

WS rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia kursu podstawowego w bieżącym sezonie. 

Kurs odbędzie się równolegle w dwóch lokalizacjach: Bielsku-Białej (obiekty uczelni ATH) oraz 

Częstochowie (obiekty AZS, Hala Polonia). Wkrótce na stronie www.szps.pl zostanie 

umieszczona informacja o zapisach (plakat informacyjny). Planowane rozpoczęcie kursu to 

weekend 18-19 kwietnia 2020 r. Wydział planuje wydać conajmniej 20 nowych licencji 

sędziowskich. Koszt udziału w kursie to 500zł. Na kurs można się zapisać po ukończeniu 16 

roku życia. Zgłoszenia mailowo na ws@szps.pl lub do Biura ŚZPS. WS prosi sędziów o 

rozpowszechnienie informacji o kursie. 

Wybór kandydatów na Szczebel Centralny 

Wydział kontynuuje proces wyboru kandydatów na szczbel centralny w sezonie 2019/2020. 

Kandydaci zakończyli część praktyczną (kwalifikacje na turniejach młodzieżowych), część 

teoretyczna (test ze znajomości przepisów) odbędzie się pod koniec marca br.  

Zakończenie sezonu halowego na plaży 

WS informuje, że tegoroczna cykliczna impreza „Zakończenie sezonu halowego na plaży” jest 

zaplanowana na sobotę 13 czerwca 2020 r., tradycyjnie już na obiektach MOSiR Czechowice-

Dziedzice. Szczegóły zostaną rozesłane w późniejszym czasie. 

Przypomninie o potwierdzaniu obsady pomocniczej 

WS przypomina, że sędzia liniowy wpisany na pozycję 1. jest odpowiedzialny za potwierdzenie 

obsady pomocniczej na zawodach Szczebla Centralnego. Prosimy o sprawdzenie i poprawienie 

braków. 

http://www.szps.pl/
mailto:ws@szps.pl

