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Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 18 grudnia 2020 r. 

 

 

W dniu 18 grudnia 2020r. na inauguracyjnym posiedzeniu (w formie spotkania on-line) zebrał 

się Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2020-2024. 

Obecni byli: 

− Marek Lagierski – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 

− Wojciech Maroszek – Zastępca Przewodniczącego WS, 

− Marek Krupski – Zastępca Przewodniczącego WS, 

− Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

− Mariusz Fiutek – Członek WS, Przewodniczący Referatu Obsad 

− Urszula Jędrys-Szynkiel – Członek WS, 

− Bogusław Bober – Członek WS, 

− Piot Kapa – Członek WS, 

− Paweł Kapica – Członek WS, 

− Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS, 

Zaproszeni goście: Marcin Weiner – Prezes Śląskiego Związku Piłki Siatkowej 

 

Struktura Wydziału 

Przewodniczący WS Marek Lagierski przywitał członków Wydziału Sędziowskiego 

i poinformował, że w dniu 16.11.2020r. Zarząd Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

zatwierdził zaproponowany przez Niego skład Wydziału Sędziowskiego w całości. 

Przewodniczący WS - na mocy §5 Regulaminu Wydziału Sędziowskiego – powołał: 

− Zastępców Przewodniczącego w osobach Wojciecha Maroszka i Marka Krupskiego 

− Sekretarza Wydziału w osobie Wojciecha Targosza 

 

 

 



Referat Obsad 

Przewodniczący Marek Lagierski poinformował, że skład i podział obowiązków w Referacie 

Obsad (RO) pozostawia bez zmian, w szczególnosci: 

• Mariusz Fiutek – Przewodniczący RO, rozgrywki młodziczek-młodzików, obsady 

pomocnicze subregionu centralnego i zachodniego, 

• Bogusław Bober – rozgrywki I i II Ligi Śląskiej, 

• Piotr Paprzycki – rozgrywki kadetów i juniorów, 

• Łukasz Szczepankiewicz – rozgrywki kadetek i juniorek, 

• Marcin Dobrzański – obsady pomocnicze subregionu północnego. 

• Robert Nowicki – obsady pomocnicze subregionu południowego 

 

V Sędziowski Turniej Integracyjny 

W związku z wprowadzonymi przez Radę Ministrów obostrzeniami covid’owymi, a co za tym 

idzie – brakiem możliwości organizacji V Sędziowskiego Turnieju Integracyjnego w 

Częstochowie, WS wyraża nadzieję na zorganizowanie Turneju w późniejszym czasie – np. na 

zakończenie sezonu. 

 

Maseczki z logiem Śląskiej Siatkówki  

Informujemy, że osoby, które jeszcze nie otrzymały maseczek z logiem Śląskiej Siatkówki, 

mogą je odebrać w Biurze ŚZPS. 

Przy okazji WS serdecznie dziękuje firmie Jumper i naszemu koledze Grzegorzowi 

Skowrońskiemu za ufundowanie i przygotowanie maseczek dla śląskich sędziów. 

 

Zgłaszanie nieobecności na meczach 

WS przypomina, że zgodnie z Regulaminem Sędziego ŚZPS §5, pkt. 9, sędzia ŚZPS jest 

zobowiązany 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.” 

W przypadku braku wyjaśnienia nieobecności w terminie, WS skieruje sprawę do Wydziału 

Dyscypliny jako naruszenie Regulaminu Sędziego ŚZPS (równolegle do sprawy o rozpoznanie 

nieobecności). 

 

 



Kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej w 2021 roku 

W 2021 roku WS podejmie próbę zorganizowania kursu podstawowego na sędziego piłki 

siatkowej. Wydział liczy na łagodzenie obostrzeń covid’owych oraz możliwość zorganizowania 

kursu w tradycyjny sposób w jednej lub kilku lokalizacjach.  

 

Wybór kandydatów na kurs na Szczebel Centralny w 2021 roku 

W najbliższym czasie WS chciałby wznowić proces wyboru kandydatów na kurs na Szczebel 

Centralny w 2021 roku. Kandydaci, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w naborze, napiszą 

test, który będzie jednocześnie zakończeniem naboru z 2020 roku (ostatni test) oraz 

rozpoczęciem naboru w bieżącym roku (pierwszy test, który wyłoni 6-tkę kandydatów do 

obserwacji na turniejach młodzieżowych ŚZPS). 

O szczegółach i terminie testu poinformujemy zainteresowane osoby drogą mailową. 

 

Wniosek o skreślenie z listy sędziów 

W głosowaniu WS podjął decyzję o skreśleniu z listy sędziów kol.kol. Aleksandry Słomy oraz 

Daniela Makucha z powodu niezaliczenia testu ze znajomości Przepisów Gry. (§ 16, pkt 3. 

Regulaminu Śędziego ŚZPS) 


