
Katowice, dn. 15.02.2023 r. 

 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 15 lutego 2023 r. 

 

 

W dniu 15 lutego 2023r. na posiedzeniu zebrał się Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Piłki 

Siatkowej w Katowicach kadencji 2020-2024. Obecni byli: 

− Marek Lagierski – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 

− Marek Krupski – Zastępca Przewodniczącego WS, 

− Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

− Paweł Kapica – Członek WS, 

− Łukasz Szczepankiewicz – Członek WS. 

W spotkaniu nie uczestniczyli Bogusław Bober, Mariusz Fiutek, Urszula Jędrys-Szynkiel, Piotr 

Kapa i Wojciech Maroszek, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność. 

 

1. Kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej ŚZPS 

WS podsumował stan przygotowań rozpoczętego w dniu 12.02.2023r kursu podstawowego 

na sędziego piłki siatkowej. Kurs odbywa się w obiektach MOSiR Żory od lutego do maja br.  

 

2. Wybór kandydata na Szczebel Centralny 2023 

W trakcie posiedzenia WS piątka kandydatów na Szczebel Centralny w 2023 r. (Mateusz Gajda, 

Przemysław Kowalski, Anna Olma, Piotr Polak i Przemysław Rychlewski) napisała test ze 

znajomości Przepisów Gry i ich interpretacji. Wyłoniona na podstawie testu finałowa czwórka 

zostanie poddana ocenie podczas wybranych rozgrywek ŚZPS. 

 

  



3. Kursokonferencja przed sezonem 2023/2024 

WS podjął decyzję o organizacji kursokonferencji szkoleniowo-certyfikacyjnej przed sezonem 

2023/2024 w Ośrodku Wczasowym PANORAMA w Szczyrku. Kursokonferencja odbędzie się 

w terminie 9-10.09.2023 r. Pobyt od obiadu w sobotę do obiadu w niedzielę. Informacje o 

opłatach przed sezonem 2023/2024 zostaną przesłane w późniejszym terminie. 

 

4. Regulaminowy strój sędziowski 

WS przypomina, że zgodnie z Regulaminem Sędziego ŚZPS: “Sędzia SZPS zobowiązany jest do 

(...) sędziowania zawodów w regulaminowym, estetycznym i schludnym stroju.” 

Tegoroczny regulaminowy strój to przede wszystkim koszulka z dużym logotypem HK 

(Hydrokrak), bez logotypu TwinPigs.  

Przypominamy, że ekspozycja odpowiedniego logotypu jest zagwarantowana w umowie ze 

sponsorem – firmą Hydrokrak. Nieprzestrzeganie umowy sponsorskiej może utrudnić nam 

pozyskanie środków w kolejnych latach, a tym samym konieczność poniesienia kosztu zakupu 

nowego sprzętu w całości przez sędziów. 

W obecnych czasach niemal z każdego meczu zdjęcia trafiają do internetu, wiele spotkań jest 

transmitowanych w telewizji lub internecie, więc widoczność logotypów jest kluczowa. 

 

5. Urlopy sędziowskie - przypomnienie 

WS przypomina, że w Regulaminie Sędziego ŚZPS określony jest sposób przyznawania urlopu 

sędziowskiego, jego czas trwania oraz sposób informowania o jego zakończeniu. 

W okresie pandemii COVID-19 dopuszczaliśmy możliwość skorzystania z urlopu dwuletniego. 

W bieżącym sezonie wracamy do stosowania zapisów Regulaminu Sędziego ŚZPS. 

 


