Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PZPS
w dniu 29 grudnia 2018 roku w Bełchatowie.
Obecni na posiedzeniu członkowie:
- Wojciech Maroszek – Przewodniczący

- Magdalena Niewiarowska

- Jacek Broński

- Szymon Pindral

- Andrzej Czerwiński

- Piotr Skowroński

- Grzegorz Jacyna

- Maciej Twardowski

- Jarosław Makowski

- Zbigniew Wolski

Mirosław Pałka przesłał usprawiedliwienie swojej nieobecności.
Podjęto decyzje w następujących sprawach:
1. Kursokonferencja sędziów szczebla centralnego przed sezonem 2019-2020
Trwa proces wyboru miejsca kursokonferencji. Zostanie ono podane w terminie późniejszym.
Przypominamy, że ustalony termin kursokonferencji to 31.08 – 1.09.2019 roku.
2. Kurs na szczebel centralny
Kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego odbędzie się w Rzeszowie w dniach 8 – 12 maja 2019
roku. Formularze zgłoszeń zostaną rozesłane do szefów sędziów w województwach.
Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 31.03.2019 roku.
3. Sprawa spodni sędziowskich używanych przez sędziów szczebla centralnego
W związku z pojawiającymi się negatywnymi opiniami nt. aktualnie używanych spodni przez sędziów szczebla
centralnego, Wydział Sędziowski prosi szefów sędziów w województwach o przeprowadzenie ankiety wśród
swoich sędziów nt. odpłatnej wymiany spodni po sezonie 2018/2019.
4. Zakończenie pierwszego etapu kwalifikacji sędziów szczebla centralnego
Wydział Sędziowski ustalił, że grupy kwalifikatorów winny nadesłać charakterystyki i rankingi sędziów do
końca lutego.
Pierwszy turniej do obserwacji kandydatów z rankingów odbędzie się 15.03.2019 – półfinały juniorek i
juniorów.
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Wydział Sędziowski przyjął zasadę, iż osoby wskazane do awansu na LSK będą nominowane na turniej
finałowy MP juniorów – termin obligatoryjny dla sędziów I ligi wskazanych do awansu na LSK. Osoby
niedyspozycyjne w terminie finału (10-14.04.2019 roku) nie będą brane pod uwagę pod kątem podwyższenia
uprawnień.
Pozostałe osoby z rankingów wskazane do podwyższenia lub obniżenia uprawnień zostaną nominowane na
pozostałe finałowe zawody.
5. Kurs na sędziego międzynarodowego
Wydział Sędziowski zaakceptował kandydaturę kol. Bartłomieja Adamczyka na kurs dla kandydatów na
sędziów międzynarodowych, który odbędzie się w 2019 roku, pod warunkiem wykazania się należytą
znajomością języka angielskiego. Miejsce i termin kursu zostanie podane podczas zebrania ERC CEV w
Belgradzie w dniach 31.01 – 1.02.2019 roku.
6. Stawki sędziowskie na zawodach młodzieżowych
Wydział przypomina, że na zawodach młodzieżowych rangi
- ćwierćfinał MP – obowiązują stawki wojewódzkie. Nominacje sędziów na te zawody dokonują Wydziały
Sędziowskie Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej. Zalecamy nominowanie sędziów szczebla centralnego
(w miarę ich dostępności) lub kandydatów na kurs szczebla centralnego na te zawody
- półfinały i finały MP – obowiązują stawki z Komunikatu Organizacyjnego PZPS. Nominacji dokona WS PZPS.
7. Obowiązek informowania komisji obsad o terminie meczu niezgodnym z datą w systemie obsad – dotyczy
zawodów organizowanych przez PZPS: II ligi oraz I ligi kobiet

Wydział Sędziowski przypomina, że obowiązkiem sędziów szczebla centralnego jest Informowanie
obsadowych o terminie meczu niezgodnym z datą z systemu obsad w sposób:
- przed meczem – mailowo na adresy obsadowych
- po meczu (jeśli data meczu nie zostanie skorygowana w systemie obsad) – wpisem do protokołu
zawodów w polu uwagi oraz mailem do obsadowych
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