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ZŁOTE ŚLĄSKIE
Zakończyła się 11. edycja Mistrzostw Polski Sędziów Siatkówki.
Podczas turnieju w Tarnowie Podgórnym bezkonkurencyjni
okazali się reprezentanci województwa śląskiego.
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PODSUMOWANIE SEZONU 2018/19

”P

odsumuj sezon”, poprosiła Redakcja. Dowcipni. Podsumować sezon, którego stałem się
negatywnym bohaterem. Niestety tak
już mam, że konsekwencje swoich czynów staram się ”brać na klatę”. No to
spróbujmy.
W samej końcówce tie-breaka pierwszego
meczu finałowego PlusLigi, przy piłce meczowej popełniłem błąd. Z opóźnieniem (po
umieszczeniu piłki w boisku i po konsultacji)
odgwizdałem błąd dwóch odbić u zawodnika
przyjmującego zagrywkę. Którego, jak pokazały powtórki, nie było. Pytają mnie, jaką
naukę z tego meczu wyniosłem. Odpowiadam machinalnie, że trzeba było zakończyć
mecz i tyle. Bo takiej odpowiedzi oczekują ci,
dla których sytuacja była banalna - przecież
spowolnione powtórki wideo pokazały, że
chociaż piłka odbiła się jak w flipperze cztery
razy od rąk i głowy, to odbicie było prawidłowe. To nie jest jednak taka prosta sprawa. Oto
macie bardzo ważny mecz. I duże zaufanie w
zespołach. Mecz pod kontrolą, z dobrym czuciem Jego przebiegu, itd. Kiedy więc przy piłce meczowej widzisz tak niepewne przyjęcie
piłki palcami, a zespół przeciwny gwałtownie
protestuje, w sposób niespotykany wcześniej,
konia z rzędem temu, kto nie pomyślałby:
”OK, musiał mi uciec drugi ruch przyjmującego, a nie chcę kończyć meczu swoim błędem”.
Intuicja, która wcześniej nie zawodziła...
Prawidłową była (bazuję na opinii kwalifikatorów, także z zagranicy) czerwona kartka
za uderzenie w moje stanowisko, chociaż
w normalnych okolicznościach powinienem
zawodnika co najmniej wykluczyć. Nie jest
tajemnicą, że byłem zwolennikiem twardych
konsekwencji wobec siebie. Wysokie miejsca
w rankingach klubów, komisarzy i mediów,
oraz nieostatnie miejsce u kwalifikatorów
zamknęły temat moich uprawnień na kolejny
sezon. Jakiekolwiek ekwilibrystyki z rankingiem Wydziału, którym kieruję, nie lokowały mnie na miejscu spadkowym. Od dawna
czułem, że przy takich zdarzeniach konsekwencje formalne nie bolą tak, jak nagonka
medialna i negatywne reakcje środowiska.
Najlepszą rzeczą, którą zrobiłem po meczu
było wyłączenie się ze świata mediów społecznościowych. I nie mam zamiaru - nawet
gdy trauma ostatecznie minie - tamtych tekstów szukać.Nie będę też wnikał, jak przykre
dla mnie były niektóre komentarze wśród sędziów. Jako przewodniczący bywam adresatem donosów i złośliwości, gdy komuś innemu powinie się noga, więc mam wyobrażenie
o niektórych zachowaniach. Popełniłem błąd
mający wpływ na wynik meczu. Jednak nie
był to błąd formalny, administracyjny, tylko

w ocenie odbicia piłki. Dlatego wynik został Do tego doszły pojedyncze sytuacje związane
z niedojechaniem sędziego na mecz. W sumie
utrzymany.
więc możemy być zadowoleni z zakończoneTyle o meczu. A szerzej? Z nieba do piekła”, go sezonu, a ja w imieniu całego Wydziału Sętak ktoś mógłby podsumować mój sezon. Od dziowskiego dziękuję za bardzo dobrą pracę
bardzo udanych dwóch Mistrzostw Świata, i zdyscyplinowanie, zarówno sędziom prowaprzez przyzwoity sezon w PlusLidze i wyso- dzącym mecze, jak i kwalifikatorom, sekreko ocenione ćwierćfinały Ligi Mistrzów aż tarzom i sędziom liniowym. Myślę, że coraz
do trzeciej piłki meczowej w finale PlusLigi sprawniej działa system weryfikacji uprawmiałem prawo być z siebie zadowolony. Po nień. Oczywiście nadal pojawiają się uwagi
czym ten jeden błąd... I gdzie moje szczęście szczególnie do pierwszego etapu oceny sęsędziowskie, że taka piłka przyszła w takim dziów w sezonie zasadniczymi i postaramy się
momencie? Najbardziej po meczu bałem się wprowadzić tu kolejne korekty. Natomiast
utraty akceptacji u zawodników i trenerów. w II etapie w I i II ligach odpowiedzialność za
Tymczasem stamtąd przyszło właśnie wspar- decyzje wziął na siebie Wydział i dzięki temu
cie. Słowa otuchy od kilku trenerów zaraz jesteśmy w pełni przekonani do zmian na lipo meczu. Żądanie Vitala Heynena, żebym stach uprawnień. W tym roku wyjątkowo wieprzyjechał się przełamać i pogwizdać kadrze. lu sędziom podnieśliśmy uprawnienia: 4 z I ligi
Ciepłe przywitanie przez Damiana Wojtaszka. i 7 z II ligi. Szczebel centralny zyskuje też 12
Czy wreszcie dłuższa rozmowa tu, skąd pi- nowych sędziów po kursie w Rzeszowie. Żyszę, z turnieju VNL w Nowym Sadzie w Serbii czę tej nowej fali, by szybko odnalazła się na
z kapitanem Onico Antoine Brizardem. Lekcją wyższym poziomie rozgrywek i miała jak najdla wszystkich z tego sezonu może więc niech więcej satysfakcji z nowej roli.
będzie może to, że jeżeli sędziujesz uczciwie
- w tym sensie, że nie boisz się przyznać do Mamy trochę uwag do sposobu sędziowabłędu, jeżeli otoczenie widzi, że pracujesz nad nia i zachowania w czasie meczów szczeblotym, by stawać się lepszym sędzią i jeżeli na co wych. Na pewno poświęcimy im czas w czasie
dzień ty szanujesz wysiłek zawodników, trene- szkolenia w Rawie Mazowieckiej na koniec
rów i działaczy, to i otoczenie uszanuje twoje sierpnia. Wkrótce opublikujemy bazę pytań,
starania, nawet gdy popełnisz istotny błąd. w oparciu o którą przeprowadzimy sprawdzian certyfikacyjny przed nowym sezonem.
Last but not least: chciałem podziękować Nie zmieniają się przepisy gry, więc przygotowszystkim, którzy w tym krytycznym czasie wanie do niego nie powinno być kłopotliwe.
dodawali mi otuchy. To bardzo mi pomogło! Teraz czas wakacji. Oczywiście część z nas w
Starczy o mnie. To był dobry sezon. Wiem o 13 tym czasie sędziować będzie zawody siatkówprotestach we wszystkich rozgrywkach szcze- ki plażowej - życzę samych słonecznych dni
blowych. We wszystkich przypadkach wynik i dobrych decyzji. A wszystkim wypoczynku,
meczu utrzymany (część protestów nie zawie- zdrowia i dużo słońca.
WOJCIECH MAROSZEK
rała zresztą wniosków o weryfikację wyniku).
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DARIUSZ JASIŃSKI

3 LATA POZA DOMEM

28 grudnia 2018 roku minęły cztery lata odkąd gwizdał swój ostatni mecz na szczeblu centralnym przed
przejściem na emeryturę sędziowską. Od tamtego momentu spełnia się jako kwalifikator PZPS, został także
powołany do Komisji Sędziowskiej i Komisji Przepisów Światowej Federacji Siatkówki Niepełnosprawnych.
Poznajcie lepiej osobę Dariusza Jasińskiego!
Można powiedzieć, że od najmłodszych lat
był skazany na siatkówkę. Jego rodzice uprawiali tę dyscyplinę, Mama została potem
także sędzią. Od pierwszych lat dzieciństwa
razem z Tatą zabierała małego Darka na sale,
gdzie najpierw bawił się piłką, a z czasem robił z nią coraz więcej. Było więc absolutnie
oczywiste, że jego losy także będą związane
z siatkówką. Obowiązkowym elementem
każdych wakacji była piłka, którą cała rodzina grała godzinami, z czasem też Darek
dołączył najpierw do szkolnej drużyny, potem do kolejnych młodzieżowych klubów.
Grał jeszcze w czasach studenckich, wtedy
zresztą, w szatni obok, wypatrzył kobietę,
która potem została jego żoną…
Najmłodszy sędzia w historii…?
Swój pierwszy protokół zawodów piłki siatkowej Darek napisał nie mając jeszcze…
dziesięciu lat. Mama tradycyjnie zabrała
go ze sobą na swój mecz, który sędziowała.
Okazało się, że jeden z arbitrów nie dojechał, a ktoś musiał protokół napisać! Jako
że mały Darek zawsze patrzył Mamie przez
ramię jak to się robi, dostał odpowiedzialne
zadanie napisania go na oficjalnym meczu.
I napisał! Ba, dostał za to swoje pierwsze
pieniądze! Przystąpił do kursu sędziowskiego mając na koncie wiele meczów
przesędziowanych nieoficjalnie –czy to
w toruńskim AZS-ie, czy to w awaryjnych
sytuacjach, kiedy jeden z arbitrów nie dotarł
na mecz. – A świeżo po uzyskaniu papierów
sędziowskich łączyłem jeszcze sędziowanie
z graniem. Często wiązało się to z wielogodzinnym pobytem na sali, właściwie od rana
do wieczora. Zmęczenie było ogromne,
ale na tak wczesnym etapie gwizdania sam
chciałem to robić, żeby jak najwięcej wynosić z tego typu zawodów – wspomina Darek.
Nic więc dziwnego, że to doświadczenie
zaprocentowało i szybko dostrzeżono jego
potencjał. Po zdanym kursie podstawowym
w 1984 roku już po pierwszym sezonie uznano, że jak najszybciej powinien awansować
na szczebel centralny, co udało się w 1987
roku. Kurs odbywał się w Krakowie w trakcie
Igrzysk Szkół Wiejskich, które były ogromną imprezą w wielu dyscyplinach. - Tamten
kurs zdało zresztą wielu cenionych arbitrów
– Grzegorz Jacyna, Piotr Dudek, Jacek Hojka, Krzysztof Strzylak czy także z województwa bydgoskiego Marek Mianowski. Tworzyliśmy silną ekipę, z której później wielu
sędziów gwizdało mecze na najwyższym
szczeblu w Polsce, kilku zostało też arbitrami międzynarodowymi – pamięta Darek.

wspomina bardzo dobrze, tak samo opisywali go w ocenach sędziowie, którzy
obserwowali go w trakcie meczów. – Od
pierwszych spotkań lubiłem sobie wszystko notować – jakie ważne sytuacje miały
miejsce w tym meczu, na czym powinienem bardziej się skupić w kolejnym, jakie
zachowania sugerowali mi starsi koledzy.
Tak samo jak od swojego pierwszego meczu prowadziłem statystyki odnośnie spotkań jako sędzia, tak zawierałem tam także
notatki co do swojej pracy w trakcie meczu. Lubiłem zapisywać przede wszystkim
wskazówki dotyczące taktyki sędziowania.
Nie ukrywam, że na rozwój mojej kariery
sędziowskiej miały duży wpływ trzy osoby –
moja Mama, od której zaczyna się ta historia, Edward Fischer, kolejny mój nauczyciel,
oraz Andrzej Wiśniewski, który pokazał mi
inne, szersze spojrzenie na sędziowanie
– przyznaje Darek. Jasiński na tyle się wyróżniał, że błyskawicznie uzyskał uprawnienia prowadzenia spotkań najwyższej klasy
rozgrywkowej kobiet, a w 1991 roku zaczął
sędziować najwyższą klasę rozgrywkową
mężczyzn. Tutaj najwięcej pomocnych rad
przekazywali mu Władysław Pałaszewski i
Jacek Spisak. Jednocześnie jako Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego WZPS
był wiceprezesem Kujawsko-Pomorskiego
Związku Piłki Siatkowej, co wymagało od
niego obecności na coraz większej ilości
imprez w siatkarskim światku. Darek zapisał się na kartach Plus Ligi pierwszą udzieloną sankcją wykluczenia w historii całych
rozgrywek. W półfinale play-off pomiędzy
AZS-em Częstochowa a Jastrzębskim Węglem na taką karę zasłużyła… gwiazda całej
ligi, Plamen Konstantinow. Co ciekawe, kilka tygodni później obaj panowie spotkali się
ponownie, kiedy Darek prowadził na słupku decydujący mecz o złoty medal właśnie
w Jastrzębiu. Odwaga, bezkompromisowość na słupku, ale także znanie swojej roli
w całym widowisku, poważne podejście do
swoich obowiązków i aprobata ze strony zespołów – to spowodowało, że w 1994 roku
wysłano Darka na kurs na sędziego międzynarodowego, który zdał po uzyskaniu trzech
pozytywnych opinii od danych członków
Komisji. Niebagatelne znaczenie miała tu
też dobra znajomość języka angielskiego.

Marzenia do spełnienia
Jako arbiter międzynarodowy miał takie
szczęście, że niemal za każdym razem wysyłano go w inne miejsce na świecie. Odwiedził ponad 50 krajów prowadząc spotkania
Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ligi
Awanse, awanse…
Mistrzów, Ligi Światowej czy Final Four
Pierwsze mecze na szczeblu centralnym europejskich pucharów. W każdym z tych
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Dariusz Jasiński zakończył karierę
w Pluslidze w 2014 roku
miejsc Darek starał się choć trochę pozwiedzać, poznać nowych ludzi, a także…
szerzyć wiedzę o Polsce. Niezapomnianym
przeżyciem był dla Darka wyjazd do Hawany
w 2008 roku, gdzie mógł spełnić jednocześnie swoje dwa duże marzenia – prowadzić mecz Ligi Światowej i odwiedzić Kubę
za władania Fidela Castro. – Jak zliczyłem
sobie wszystkie wyjazdy na sędziowania
w moim życiu, to łącznie spędziłem poza domem trzy lata. Prowadząc statystyki swoich
meczów da się to zsumować i to zrobiłem.
Szczególnie intensywny był sezon reprezentacyjny pomiędzy czerwcem a sierpniem.
W 2013 roku wróciłem po dwutygodniowym pobycie na Uniwersjadzie w Kazaniu
w piątek o godzinie 18, a następnego dnia
o 5 rano leciałem na Igrzyska Żydowskie
do Jerozolimy, gdzie sędziowałem bez wynagrodzenia… Intensywny czas. Wiadomo,
najważniejsze dla mnie zawsze było życie
rodzinne, siatkówka zajmowała drugie miejsce, ale nie ma co ukrywać, że sporo czasu mi „uciekło”. Dzieci rosły, a ja jeździłem
w weekendy na mecze na drugi koniec Polski czy świata. Coś za coś, było to trudne,
ale żeby jakiś szczebel osiągnąć, wymagało to niestety poświęceń. Bardzo często
trzeba było podejmować ciężkie decyzje.
Zostałem nominowany na Uniwersjadę do
Tajlandii, bardzo chciałem tam pojechać, ale
okazało się, że terminami zbiegła się ona...
ze ślubem mojej córki. Oczywiście zostałem

Dariusz Jasiński sędziował wszystkie najważniejsze turnieje w Polsce i wiele bardzo
ważnych turniejów w Europie i na świecie.
Jako arbiter był częścią Paraolimpiady
w Londynie w 2012 roku, co do dziś uznaje
za najlepszą imprezę w swoim życiu. Brał
bardzo aktywny udział w rozwoju siatkówki plażowej w Polsce, szczególnie przy jej
tworzeniu i pierwszych latach istnienia. Ma
za sobą także wiele wykładów i wystąpień
dla arbitrów nawet poza granicami naszego kraju. Jest łącznikiem i koordynatorem
z FIVB z ramienia Federacji Siatkówki Niepełnosprawnych i sędziował w tej dyscyplinie najważniejsze mecze na świecie, a dla
PZPS-u pracuje jako ceniony kwalifikator.
Co sam Darek uważa za swoje największe
osiągniecie w karierze sędziowskiej? – Największym moim szczęściem jest to, że dzięDarek Jasiński z mamą ki swojemu sędziowaniu mogłem poznać
wtedy w Polsce – wspomina Darek.
Teraz spełnia się jako kwalifikator, co jak
przyznaje, jest jego zdaniem nawet… trudniejsze od sędziowania. – Ocenianie innych
sędziów to naprawdę ciężka sprawa, jest to
zupełnie inna bajka niż prowadzenie spotkania. Jadąc sędziować mecz czuło się odpowiedzialność za wynik i za to, żeby wygrał
ten zespół, który był lepszy. Jako kwalifikator czuję z kolei odpowiedzialność moralną,
by ocenić danego arbitra sprawiedliwie,
a jednocześnie żeby jak najwięcej mu pomóc
w rozwoju. - Co właśnie ważne, Darek nie
tylko ocenia innych arbitrów, ale także stara
się przekazać im cenne wskazówki na bazie
własnych wieloletnich doświadczeń. Uważa
to wręcz za swój obowiązek. – Przez wiele
lat mojego sędziowania w jakiś sposób inwestowano we mnie. Z czasem jak rozwijałem
swoje umiejętności, otrzymywałem kolejne
nominacje, wysyłano mnie na następne kursy, uznawałem to za inwestycję, której także
teraz nie wolno zmarnować. Każdy arbiter,
który sędziował na wysokim szczeblu, ma
moim zdaniem obowiązek oddawać teraz
młodszym swoją wiedzę i doświadczenie –
mówi Darek.
Na jakie cechy szczególnie zwraca uwagę
oceniając pracę innych arbitrów? (uwaga!
Osoby obserwowane przez Darka są proszone o szczególne skupienie ;)) – Ważne
jest podejście do meczów i odpowiedzial-

Dariusz Jasiński jako arbiter
w liczbach (nie obejmują zawodów w siatkówce plażowej i siatkówce niepełnosprawnych):
- pierwszy mecz w życiu – 2.11.1985r.,
Bydgoszcz, III liga juniorek
MUS Pałac – Gedania Gdańsk
- wszystkie mecze (zapisane) – 1466
- mecze na szczeblu centralnym w
Polsce – 615
- mecze międzynarodowe – 326
- nominacje CEV - 107

ność, którą sędzia na siebie bierze lub nie.
Do każdego spotkania trzeba podejść ze
skupieniem, zaangażowaniem, a nie z chęcią „odfajkowania” go, bo przecież i tak
zostanie mu za to zapłacone. Lubię, kiedy
arbiter wyznacza sobie cel, do którego
chce dążyć. Nawet nie musi mówić o nim
głośno, może go zachować dla siebie, ale
niech swoimi czynami pokaże, że chce zajść
daleko i chce się rozwijać. Pewne cechy da
się zauważyć także poza boiskiem, nie zawsze musi chodzić o zachowanie stricte w
trakcie spotkania. Czasami zaangażowanie
można ocenić w trakcie omawiania meczów - czy udaje się prowadzić merytoryczną dyskusję, czy sędzia zadaje jakieś
dodatkowe pytania. Zaangażowane osoby
mogą dużo osiągnąć – ocenia Darek.
Przepis na sukces?
Darek od najmłodszych lat posiadał pewną cechę, która na pewno pomogła mu
w szybkim rozwoju kariery sędziowskiej
– zawsze pytał o rzeczy, o które inni nie
mieli odwagi zapytać. Jako jeszcze młody
arbiter w trakcie turnieju finałowego Pucharu Polski Kobiet w Chojnicach zapytał się jednego ze starszych sędziów, jak
właściwie zmierzyć ciśnienie w piłce, żeby
wiedzieć, czy jest ono zgodne z przepisami. Odpowiedziano mu oczywiście, że jak
to, przecież mierzy się je palcami. Wtedy
Darek zaproponował, że zrobi urządzenie
do pomiaru ciśnienia, na co ze sporą dozą
powątpiewania mu pozwolono. Jak jednak
postanowił, tak zrobił. A później jego firma rozwinęła się na tyle, że sygnalizatory
Darpolu były oficjalnymi choćby w trakcie
Igrzysk Olimpijskich Londynie i w Rio de Janeiro. Zresztą nieraz Darek miał powód do
szerokiego uśmiechu, kiedy wchodząc na
salę przed meczem, który miał prowadzić,
mógł widzieć sprzęt wyprodukowany przez
swoją firmę w każdym zakątku świata. Nie
mieli z nim łatwo także autorzy tłumaczeń
przepisów gry w piłkę siatkową czy nawet
autorzy samych reguł gry w siatkówkę dla
niepełnosprawnych. Kiedy Darek widział
w którymś z dokumentów błąd, nie bał się
zasugerować zmiany danego przepisu, co
zresztą kilkakrotnie zostało uznane za słuszne i po jego uwagach poprawione.
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Dariusz Jasiński jako sędzia-gwiazdor :-)
tylu wspaniałych ludzi. Do dziś utrzymuję
kontakt z osobami z różnych części świata,
których nigdy bym nie poznał, gdyby nie
siatkówka. Teraz jest mi łatwiej pracować
z osobami z FIVB jako przedstawiciel Federacji Siatkówki Niepełnosprawnych, bo
wielu z nich poznałem wcześniej na swojej
drodze. Satysfakcję dało mi także wiele pojedynczych momentów, które może ktoś
z boku uznać za nieważne, ale dla mnie osobiście miały ogromne znaczenie w moim życiu.
I to dla takich chwil warto było to wszystko
przeżyć – podsumowuje Darek.
A jego historia jeszcze się nie kończy, bo
przed Darkiem kolejne wyjazdy na wielkie
światowe imprezy.
Małgorzata Armknecht

MIROSŁAW BEŃ: SIATKÓWKA

ZAWSZE BYŁA ZE MNĄ

W

naszym
biuletynie
kontynuujemy
prezentację naszych rodzimych
arbitrów.
Tym razem na tapetę bierzemy
Mirosława Benia, czyli najwyżej
sklasyfikowanego wśród polskich
sędziów reprezentanta Podlasia.
Mirosław Beń urodził się w 1971 roku
w Białymstoku, z którym związany jest
praktycznie przez całe życie. Przygodę
z siatkówką rozpoczął w wieku 10 lat,
kiedy to w tamtejszej szkole podstawowej nr 5 powołana została klasa sportowa o profilu piłki siatkowej, zorganizowana przy klubie Metalowiec Białystok,
którego wychowankiem jest m.in. były
reprezentant Polski Adam Nowik. Największym sukcesem z czasów szkolnych Mirosława Benia jest z pewnością
wicemistrzostwo Polski na Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej, które odbyły się
w 1988 roku w Łodzi.
Po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się na podjęcie studiów na AWFiS
w Gdańsku i to właśnie wtedy, w 1991
roku, podjął decyzję o zgłoszeniu się
na kurs podstawowy na sędziego piłki
siatkowej. „- Siatkówka zawsze była ze
mną, ale kontuzje stawów skokowych
uniemożliwiły mi dalszy rozwój w roli
zawodnika. Na początku nie sądziłem,
że zostanę sędzią. Bardziej interesowała mnie praca trenerska. Odbywałem
nawet praktyki pod okiem Pana Witka
Jagły - wspaniałego trenera grup młodzieżowych KKS Gedanii Gdańsk.” –
wspomina Mirek. Po sześciu latach od
uzyskania uprawnień, przyszła pierwsza szansa wyjazdu na kurs szczeblowy,
która jednak nie zakończyła się powodzeniem. „- Na szczebel centralny nie
dostałem się od razu. Podczas mojego
pierwszego podejścia, w 1997 roku we
Wrocławiu spotkałem się m.in. z Maćkiem Twardowskim, Darkiem Wolskim,
Marcinem Weinerem, Pawłem Ignatowiczem czy obecnym asystentem
trenera reprezentacji Polski Kobiet
Waldemarem Kawką. Kurs dla mnie nie
zakończył się jednak sukcesem. Udało
się podczas drugiego podejścia, w 2001
roku. Kurs odbywał się w Gubinie, więc
miałem do przejechania naprawdę dużą
odległość. W trasie nie było jednak nudno bo jechałem z Tomkiem Lisieckim
i Agnieszką Myszkowską (wówczas jesz-

cze Radulską). Wtedy to pod czujnym
okiem sędziów kwalifikatorów, na Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych
otrzymałem wynik pozytywny i stałem
się sędzią szczebla centralnego z uprawnieniami II ligi. Jeśli mnie pamięć nie
myli, ten sam kurs kończyli m.in.: Magda
Niewiarowska, Luiza Szymańczak, Arleta Żerdzińska (wtedy Andrzejewska) czy
Benedykt Cieślik.” – kontynuuje arbiter
z Białegostoku.

ważne spotkania – m.in. mecze o trzecie miejsce w 2018 i 2019 roku, czy tegoroczną, ostatnią batalię o 11 miejsce
w lidze pomiędzy zespołami z Wrocławia i Ostrowca Świętokrzyskiego, która decydowała o tym, który z zespołów
musiał walczyć o utrzymanie w lidze.
Z sentymentem wspomina też mecz
finałowy Mistrzostw Polski Juniorek
w Kętrzynie w 2014 roku pomiędzy MOSem Wola Warszawa a Energą Gedanią

Mirosław Beń jako Sędzia I podczas telewizyjnego meczu Impel Wrocław – BKS Bielsko-Biała,
który był jego debiutem w Orlen Lidze (31.10.2016 r.)

Mirosław swój pierwszy mecz na szczeblu centralnym przesędziował w Braniewie, w parze z Tomaszem Lisieckim,
gdzie kwalifikatorem był Pan Waldemar
Walczak. W międzyczasie, po powrocie
ze studiów do rodzinnego miasta odbyły
się wybory do Wydziału Sędziowskiego
Białostockiego Związku Piłki Siatkowej,
po których otrzymał propozycję pracy
na rzecz środowiska arbitrów. „- Zaproponowano mi współpracę a dokładniej
byli to: ówczesny przewodniczący Sławek Ożlański, Andrzej Czembrowski
i Albert Błażewicz z którym później
dane było sędziować mecze II i I ligi.” –
dodaje sędzia, który od dwóch kadencji
jest przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego Podlaskiego Okręgowego
Związku Piłki Siatkowej.

Gdańsk, w którym pełnił rolę Sędziego
Pierwszego. „- Można powiedzieć, że
wtedy zrozumiałem co to znaczy spocić
się w czasie sędziowania.” – mówi półżartem Mirek. Emocjonujące spotkanie
zakończyło się zwycięstwem Gedanii
3:1 (25:21, 24:26, 31:29, 28:26). Warto
podkreślić, że sędzią drugim tego meczu był Zbigniew Wolski, a na boisku wystąpiły późniejsze reprezentantki Polski
- m.in. Malwina Smarzek czy Magdalena
Damaske.

Na koniec warto podkreślić, że Mirek
Beń wszedł właśnie w „szczeblową dorosłość” – obchodzi bowiem w tym roku
osiemnastą rocznicę awansu na szczebel centralny. Zapytany o sugestie dla
młodszych koleżanek i kolegów kończy
krótko: „Słuchajcie i wdrażajcie dobre
W 2004 roku uzyskał klasę związkową, rady, bo nikt Wam nie chce zaszkodzić
a w 2011 państwową. Od 2016 roku jest tylko pomóc”.
arbitrem Ligi Siatkówki Kobiet (wcześniej rozgrywanej pod szyldem Orlen
Ligi). W niej miał już okazję rozstrzygać
WOJCIECH GŁÓD
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NOWI SĘDZIOWIE SZCZEBLA CENTRALNEGO!
Prezentujemy nowych „szczeblowców”
Tomasz Bałabański

Doktorant na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Grał
w siatkówkę w kategoriach młodzieżowych w AZS UWM Olsztyn oraz UKS
Tempo 25 Olsztyn. Zainteresowania:
podróże, psychologia, fil, muzyka filmowa. Jest fanem Gry o Tron, Ligi Mistrzów
oraz Meryl Streep

Marek Drabik

Prowadzi swoją firmę, a zarabia w internecie, gdzie głównie skupia się na
giełdzie. Rozwija również swój start-up.
Przygodę z siatkówką rozpoczął od mini-siatkówki i kontynuował aż do 3 ligi
a obecnie gra w Rybnickiej lidze amatorskiej. Zainteresowania: film, książki,
rozwój osobisty.

Justyna Gąbka-Pachlińska

Nauczyciel wychowania fizycznego oraz
właścicielka firmy Just-Active. Udziela się społecznie w projektach związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym
stylem bycia. Zawodniczka KPKS Stal
Mielec oraz AZS AWF Kraków. Zainteresowania: rękodzielnictwo, renowacja
starych mebli, fotografia i gotowanie.

Wojciech Guratowski

Michał Kazała

Inspektor nadzoru w MZD w Rzeszowie. Od najmłodszych lat grał w AKS
Resovia Rzeszów. Następnie reprezentował barwy: KU AZS Uniwersytet Rzeszowski, Wisłok Strzyżów
(II liga). SST Lubcza Racławówka, LKS
Głogovia Głogów Młp. Zainteresowania: sport, technologie budowy mostów oraz filmy science fiction.

Filip Kuchna

Pracuje w firmie Jeppesen (Boeing
Company), gdzie zajmuje się nawigacją lotniczą. Grał w śląskich klubach
młodzieżowych oraz drugoligowych.
Ostatnie 4 sezony spędził w GKS
Stoczniowiec Gdańsk. Zainteresowania lotnictwo - posiada licencję turystyczną PPL(A).

Irmina Kujawska

Pracuje w Pratt&Whitney w Kaliszu.
Była zawodniczka w klubie KS Dziewiątka Łódź. Wciąż gra w amatorskiej
lidze. Zainteresowania: Siatkówka, prace ogrodowe, podróżowanie i gotowanie.

Doradca ds.. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w międzynarodowym
Banku. Instruktor sportu w siatkówce.
Był zawodnikiem 2 i 1 ligi rugby (2 liga –
Biało-Czarnii Nowy Sącz, 1 liga – Juvenia
Kraków, Ekstraliga – Juvenia Kraków).
Gra w 2 amatorskich ligach siatkówki.
Zainteresowania: turystyka górska oraz
gotowanie.

Łukasz Kwiatkowski

Katarzyna Hawryło

Fizjoterapeutka, obecnie pracuje
w sklepie z zaopatrzeniem ortopedycznym. Zawodniczka klubów młodzieżowych oraz 3 ligi Świętokrzyskiej.
Jest protokolantką elektroniczną na
zawodach LSK. Zainteresowania: siatkówka, turystyka górska, aktywne
spędzanie czasu.

Pracuje w sekretariacie w Szkole Muzycznej. Społecznie udziela się jako wolontariusz w wydarzeniach sportowych
i kulturalnych. Wieloletnia zawodniczka
jako rozgrywająca w kategoriach młodzieżowych oraz w II lidze. Zainteresowania: odkrywanie nowych miejsc oraz
pieczenie ciast.

Justyna Jarzębicka

Pracuje w obszarze geodezji kolejowej
PKP S.A. Amatorsko gra w siatkówkę
jako rozgrywająca. Jest Protokolantką elektroniczną na zawodach PL i LSK
oraz rozgrywek międzynarodowych w
Polsce. Zainteresowania: liga angielska
piłki nożnej, ulubiony klub Liverpool,
uwielbia zwierzęta, wspiera schronisko
dla zwierząt w Świdnicy.
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Z wykształcenia geodeta, ale pracuje w branży IT w Nestbanku.
Były zawodnik w klubach IV ligi na Mazowszu oraz III ligi Łódzkiej. Zainteresowania: koszykówka, siatkówka, bieganie.

Magdalena Lutek

Mateusz Zimoch

Magister inżynier Technologii Energii Odnawialnej. Trener personalny
i przygotowania motorycznego a także
żywieniowego. Wykładowca na Warszawskiej Akademii Wychodwania Fizycznego. Grał amatorsko w siatkówkę
na pozycji rozgrywającego. Zainteresowania: działalność trenerska, rozwój
osobisty.

PO MISTRZOSTWACH

S

ędziowie odwiesili swoje
gwizdki na kołek… i wyszli na boisko! Za nami
XI Mistrzostwa Polski Sędziów, których gospodarzem
było województwo Wielkopolskie wywiązując się z tej
roli WZORCOWO. Wszyscy
uczestnicy byli pod wielkim
wrażeniem organizacji. Pozytywnych opinii o przebiegu
turnieju i atmosferze towarzyszącej zawodom nie brakowało.

POLSKI SĘDZIÓW

cenne prezenty od sponsorów mistrzostw otrzymała
także MVP kobiet Anna Jędrejek-Kicior (Podkarpacie)
oraz MVP turnieju Weronika
Przebinda (Śląskie). W ceremonii dekoracji uczestniczyli przedstawiciele Wydziału
Sędziowskiego PZPS - m.in.
Wojciech Maroszek, Zbigniew Wolski i Jacek Broński.

Tradycyjnie już, podczas turnieju ogłoszono gospodarza
kolejnych MPS. W 2020 roku
organizatorem XII turnieju
Turniej został rozegrany sędziów siatkówki będą arw Tarnowie Podgórnym k/Po- bitrzy z województwa Lubuznania, a wzięło w nim udział skiego.
16 województw! Zespoły niektórych okręgów połączyły Klasyfikacja XI Mistrzostwa
siły wspierając się arbitrami Polski Sędziów - Wielkopolz innych okręgów, co stwo- ska 2019
rzyło kolejną możliwość do 1. Śląskie
integracji!
2. Podkarpackie
3. Podlaskie
Złoto wywalczyła reprezen- 4. Małopolskie
tacja Śląska, broniąc tytu- 5. Pomorskie
łu z roku ubiegłego. Srebro 6. Lubuskie
powędrowało do arbitrów z 7. Lubelskie
Podkarpacia, a brąz zdobyli 8. Wielkopolskie
sędziowie z Podlasia. Orga- 9. Dolnośląskie
nizatorzy wyróżnili również 10. Łódzkie
najlepszych
zawodników 11. Opolskie
na poszczególnych pozy- 12. Warmińsko-Mazurskie
cjach. Zostali nimi: libero 13. Mazowieckie
Barbara Bryndza, rozgrywa- 14. Kujawsko-Pomorskie
jący Szymon Soboń (oboje 15. Świętokrzyskie
z Podkarpacia), atakujący 16. Zachodniopomorskie
Szymon Popow, przyjmujący Piotr Lenart (oboje ze Relacja, zdjęcia oraz wyniki
Śląska), środkowy Patryk MPS dostępne są na stronie
Sztulc (Podlasie) i zagrywa- http://mpss.poznan.pl
jący Paweł Biederman (Małopolska). Okolicznościowe
PAULINA BOŚ
koszulki i statuetki, a także

Mistrzowie ze śląskiego

Dolnośląskie

Pomorskie

Gospodarze z województwa wielkopolskiego

Opolskie
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Warmińsko-mazurskie i lubuskie

Świętokrzyskie

Wielkopolskie

Lubelskie

Mazowieckie

Kujawsko-pomorskie

Podkarpackie

Zachodniopomorskie
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MONTREUX VOLLEY MASTERS
RELACJA MACIEJA TWARDOWSKIEGO

34.

edycja turnieju Volley Masters w Montreux przeszła
do historii. Była to edycja
szczególna – zarówno dla Polskiej Siatkówki, bowiem po raz pierwszy w historii w zmaganiach zwyciężyły reprezentanki Polski, jak również osobiście
dla mnie, bo dostąpiłem okazji udziału
w tej imprezie.

Zawody rozgrywane były w połowie maja,
a wiadomość o nominacji otrzymaliśmy 8
marca. Pomyślałem „Nieźle zaczął się ten
Dzień Kobiet…” :-) Zgodnie ze specyfiką turnieju, do sędziowania nominowanych było
ośmioro sędziów, reprezentujących kraje,
które brały udział w zmaganiach (oprócz
mnie byli to: Ziling Wang z Chin, Jorg Kellenberger z Niemiec, Ilaria Vagni z Włoch,
Yuka Kitamura z Japonii, Christian Wolf ze
Szwajcarii, Sasiprapa Pimthongkhonburi
z Tajlandii, Ozan Sarikaya z Turcji) oraz jeden sędzia neutralny, którym był Alexander
Sikanjic z Liechtensteinu. Sędziowskimi supervisorami byli Patrick Rachard z Francji,
oraz Jarmo Salonen z Finlandii.

Z trojgiem Olimpijczyków z Atlanty 1996. Ogromną ciekawostką jest fakt, że Patrick Rachard i Jarmo Salonen
sędziowali finałowy mecz kobiet, w którym w barwach
reprezentacji Chin grała Ziling Wang!

Turniej w Montreux był dla mnie pierwszą
okazją do odwiedzenia Szwajcarii, w której
nie byłem wcześniej nawet prywatnie. Nie
ukrywam, że to co miałem okazję zobaczyć
zrobiło na mnie spore wrażenie. Wszyscy
oficjele zostali zakwaterowani w Hotelu
Masson, który funkcjonuje już prawie 200
lat i jest najstarszym hotelem w Montreux.
Samo miasto jest niedużym (około 20 tysięcy mieszkańców), ale urokliwym kurortem położonym nad Jeziorem Genewskim,
po którym mieliśmy okazję odbyć rejs
statkiem. Zobaczyliśmy też zamek Chillon
(zdjęcie obok). Ponadto jednego dnia chętni mieli okazję wjechać kolejką na położony
2042 m. n.p.m. szczyt Rochers de Naye.
Ja się długo nie zastanawiałem - w końcu
sędziowskie wyjazdy zagraniczne wiążą się,

przynajmniej dla mnie, nie tylko z meczami,
ale także (a może nawet przede wszystkim)
z poznawaniem nowych miejsc. Nie wszyscy jednak byli tak entuzjastyczni, dlatego
oprócz mnie w wycieczce uczestniczyli tylko: Yuka z Japonii, Alexander z Lichtensteinu oraz obaj delegaci. Inni niech żałują, bo
te widoki naprawdę pozostają w pamięci :-)
Jeśli chodzi o same zawody to miałem
okazję przesędziować cztery mecze, oraz
uczestniczyć w dwóch kolejnych jako sędzia rezerwowy. Turniej rozpocząłem od
funkcji sędziego pierwszego w meczu Tajlandia-Włochy. Drugiego i trzeciego dnia
pełniłem funkcję sędziego rezerwowego,
i mogło to sprawiać wrażenie jakbym był
odsunięty od sędziowania. Prawda jest jednak taka, że wynikało to tylko z matematyki - każdy sędzia miał bowiem taką samą
liczbę nominacji na każdej pozycji. W fazie
grupowej dostałem jeszcze okazję zaprezentowania się jako sędzia drugi w meczu
Turcji z Tajlandią.

Jeszcze przed półfinałami dowiedzieliśmy
się, że sędziować je będą osoby, których
reprezentacje nie dostały się do fazy medalowej. Mimowolnie stałem się więc ofiarą sukcesu naszych dziewczyn. Piszę to
oczywiście żartobliwie, bo ogromnie cieszę
się z ich sukcesu! Zostałem za to nominowany jako S2 na mecz o 7 miejsce pomiędzy Niemcami i Szwajcarią. Turniej zakończyłem natomiast rolą Sędziego Pierwszego
w meczu o brąz. Tak się złożyło, że spotkanie
to było dla mnie pewnego rodzaju klamrą
spinającą cały turniej, bo w meczu zagrały…
Tajki i Włoszki, których meczem otwierałem
przecież kilka dni wcześniej moje sędziowanie w Montreux.

Dowodem tego, że Montreux to super miejsce jest fakt,
że przyjeżdżali tam wielcy tego świata, jak
np. Charlie Chaplin czy Freddie Mercury,
który zresztą na głównym placu miasta ma swój pomnik.

ich trenerom (zwłaszcza tym najbardziej
ekspresyjnym) nie było to w smak… Najważniejsze jednak, że wszyscy byli w tym temacie traktowani równo i jednakowo przez
cały turniej.

Osoby które oglądały turniej, np. za pośrednictwem stacji Polsat Sport zauważyły pewnie, że wszyscy sędziowie dokładnie (czasami ktoś mógł wręcz uznać, że aptekarsko)
odgwizdywali błędy ustawienia. Takie były
wytyczne, które supervisorzy przekazali
nam jeszcze przed pierwszym meczem, aby
być w tej kwestii skrupulatnym. Powodowało to niekiedy kilka, a czasami kilkanaście tego typu przewinień odgwizdanych
w trakcie pojedynczego meczu. Oczywiście
niektórym zespołom, a przede wszystkim

Piękne widoki ze szczytu Rochers de Naye

Zamek Chillon w Montreux
(fot. Internet, zielonamapa.pl)
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Podsumowując – wizyta w Montreux
była dla mnie fajną przygodą. Miałem
okazję przesędziować prestiżowy turniej spod znaku FIVB, w którym po raz
pierwszy zwyciężyła nasza reprezentacja a ja byłem sędzią pierwszym meczu
o brąz. Do tego wspaniałe widoki, sympatyczni ludzi i smaczna, szwajcarska czekolada… Czego chcieć więcej :-)?

Z wojewódzkich podwórek: nasi sponsorzy

C

zy zaczepiają Was czasem kibice lub znajomi pytając,
co Wy tam właściwie macie napisane na tych plecach?
Czyje to logo macie na piersi? Czujecie się wtedy jak
David Beckham będący twarzą H&M?

rywki Twinpigs w lekkiej i zabawnej formie prowadzą warsztaty ze skutecznej
komunikacji i budowania zespołu.

Centrum Konferencyjno-Biznesowe Texas to także idealne miejsce na organizację kilkudniowych wydarzeń. Na terenie obiektu znajduje się 3-gwiazdkowy
Kontynuujemy prezentację Sponsorów wojewódzkich Wydziałów Sędziow- Hotel Texas dysponujący zarówno przestronnymi apartamentami, jak przytulnymi pokojami 1-osobowymi. Każde wnętrze w subtelny sposób nawiązuje do
skich! Po Podkarpaciu przyszedł czas na śląskie i świętokrzyskie.
amerykańskiego klimatu Centrum.

Województwo śląskie – Amerykański Park Rozrywki
Twinpigs
Szefostwo Spółki ceni sobie współpracę ze śląskim WS poprzez przewodni- Województwo świętokrzyskie – Cersanit oraz Województwo
czącego Wojciecha Maroszka, bo pozwala to Firmie realizować cele, które są Świętokrzyskie

Świętokrzyski Wydział Sędziowski z szefem Markiem Orlefem na czele może

wspólne i dla niej i dla Wydziału Sędziowskiego.

Nowe Miasto Sp. z o.o. - Centrum Biznesowo - Konferencyjne Texas w Żorach
Determinacja w dążeniu do celu, zdrowa rywalizacja i fair play - wierzymy, że
te sportowe zasady sprawdzają się także w biznesie. Dlatego mimo różnych
branż, pozostajemy blisko wspólnych ideałów. Z dumą wspieramy Polski Związek Piłki Siatkowej i serdecznie dziękujemy za niewyczerpane źródło inspiracji.

pochwalić się współpracą z tymi dwiema markami, które są rozpoznawalne
daleko poza granicami województwa świętokrzyskiego. Koszulki sędziów z tej
części Polski są z pewnością jedyne w swoim rodzaju…
Cersanit S.A.
Cersanit jest znaną i cenioną marką wyposażenia łazienek nie tylko w Polsce,
ale i za granicą. Jako jedyna oferuje swoim Klientom tak szeroki asortyment
i gotowe, kompleksowe rozwiązania do łazienek, łączące w sobie funkcjonalność, wygodę, wysoką jakość i dobry styl. Cersanit korzysta z najnowszej wiedzy technologicznej i przekłada ją na innowacyjne rozwiązania, które dostarcza swoim konsumentom. W ramach oferowanych kolekcji wprowadza szereg
pomysłów funkcjonalnych, które ułatwiają utrzymanie czystości i zapewniają

Mamy nadzieję, że pozwolicie nam na mały rewanż i odwiedzicie Centrum Biznesowo - Konferencyjne Texas w Żorach. Z wielką przyjemnością zorganizujemy dla Was warsztaty, konferencje i imprezy firmowe. Do dyspozycji ponad
400 gości są zarówno duże sale na panele i zjazdy, jak i kameralne wnętrza
idealne na warsztaty i pracę w grupach.
Specjalnie z myślą o spotkaniach integracyjnych przygotowaliśmy także pakiet zajęć… w kowbojskim klimacie. Animatorzy z Amerykańskiego Parku Roz-

higienę na najwyższym poziomie. Występuje w roli doradcy, który podpowiada
jak urządzić wnętrze w optymalny sposób i proponuje rozwiązania, które będą
przyjazne zarówno na etapie urządzania, jak i użytkowania.
Województwo Świętokrzyskie
Na prawym boku naszych koszulek przykuwa uwagę nadlatująca na miotle
baba jaga – symbol Województwa Świętokrzyskiego. Nawiązując współpracę
z Urzędem Marszałkowskim promujemy nasze województwo, a wiele imprez
siatkarskich w świętokrzyskim odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa.
MAŁGORZATA ARMKNECHT
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MAREK MAGIERA
WIDZIANE Z TELEWIZYJNEGO OKIENKA

P

rzyznam szczerze, że zastanawiałem się, czy
w
dzisiejszym
felietonie wracać do
końcówki sezonu ligowego i kontrowersji
z meczów Aluron Virtu
Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn Koźle
oraz pierwszego finałowego starcia ZAKSA
- Onico Warszawa, ale
doszedłem do wniosku, że to kompletnie
bez sensu. Obydwa
mecze miały miejsce
miesiąc temu, wszystko zostało wyjaśnione,
nie ma co rozdrapywać
ran. Ważne, aby z tych
sytuacji
wyciągnąć
wnioski. I tyle.

Od siebie napiszę tylko
jedno zdanie a’propos
sytuacji z finału i pewnie gdyby trzeba było, to
byłbym w stanie to udowodnić, że tak rzeczywiście jest - otóż pierwsza
decyzja, nawet podjęta
intuicyjnie - statystycznie, tak w stosunku 90
do 10, z reguły jest decyzją dobrą. Nie wiem dlaczego tak jest, ale... tak
jest.
Wystartował sezon reprezentacyjny.
Grania w tym roku będzie
aż nadto. Najważniejsze imprezy, to turnieje kwalifikacyjne do
Igrzysk Olimpijskich oraz
mistrzostwa
Europy.
O panów jestem spokojny jak nigdy, o panie... też,
a wszystko dzięki cierpliwości dwóch ludzi. Słówko
o nich.

Jacek Nawrocki. Trener.
Nie ma się co czarować.
Cztery lata temu podjął
się naprawdę trudnego wyzwania, bo przestawienie się na pracę
z kobietami po latach
pracy tylko z mężczyznami trzeba traktować
właśnie w takich kategoriach. W tym miejscu,
swoją drogą, ciekawe

jak pójdzie Stephanowi
Antidze w Developresie Rzeszów? Nawrocki
najlepiej wie, ile go to
wszystko
kosztowało.
Wiedzą to może też jego
najbliżsi współpracownicy. Tu porażka, tam porażka, niezliczona ilość
siatkarek
testowana
i przygotowywana do
gry w reprezentacji. Medal na Igrzyskach Europejskich w Baku, ale też
przegrane kwalifikacje
do mistrzostw świata.
W sumie niezłe występy
na mistrzostwach Europy, ale nie do końca
docenione przez kibiców i środowisko, bo poprzeczkę tutaj cały czas
wyznaczają „Złotka” trenera Andrzeja Niemczy-

ka. Piąte, szóste, siódme,
czy ósme miejsce z reguły kosztowało trenerów
utratę pracy. W przypadku Jacka Nawrockiego
tak się nie stało. I bardzo
dobrze!
Jacek Kasprzyk. Prezes
PZPS. Na siatkówce zna
się doskonale. Na tej kobiecej w szczególności.

To jego prawdziwe oczko
w głowie. Nie od dzisiaj,
nie od wczoraj, tylko od
zawsze. Patrząc na to
jak krok po kroku idzie
w przód reprezentacja
Nawrockiego
wypada
mu tylko przyklasnąć, że
wytrzymał ciśnienie i pozwolił trenerowi spokojnie pracować. Naprawdę
trzeba mieć charakter
i mocny kręgosłup, aby
nie ugiąć się szeroko pojętej opinii publicznej,
która co raz domagała się głowy trenera po
przegranych meczach,
tych w kwalifikacjach do
MŚ, czy tych na ME.
Dla obu panów to może
być wyjątkowy rok. Abstrahując od Ligi Naro-
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dów, gdzie najważniejsze
będzie utrzymanie się
w elitarnym gronie, przed
nami wspomniane wyżej
kwalifikacje olimpijskie
i mistrzostwa Europy.
O awans na Igrzyska będzie piekielnie trudno,
to wiadomo. Ale już mistrzostwa Europy w zdecydowanej większości, aż
do ćwierćfinału, grane
u siebie, przed własną
publicznością, w Łodzi?
Dokładnie tak samo jak
dziesięć lat temu, kiedy
wywalczyliśmy brązowy
medal?
Historia lubi się powtarzać. Dziesięć lat temu
pod wodzą trenera Jerzego Matlaka mając w pamięci europejski czempionat, szykowaliśmy się
do imprezy poprzez grę
w WGP. I też, tak jak teraz w Lidze Narodów,
pokonaliśmy
Tajlandię
3:0, co przecież na przestrzeni całej dekady nie
zdarzało się zbyt często,
by nie powiedzieć wcale.
No i jak tu nie wierzyć,
że może to się udać?
Tyle tylko, że tu nie chodzi o żadne gusła, tylko
o najważniejszą rzecz.
A w zasadzie dwie. Pracę
i cierpliwość. To musi zaprocentować. A jeśli tak
się stanie, to czeka nas
naprawdę fantastyczny
sezon w wykonaniu naszych reprezentacyjnych
siatkarek, czego po tylu
latach posuchy, wszystkim serdecznie życzę.
Marek Magiera

START SEZONU
PLAŻOWEGO 2019
S
ędziowie siatkówki plażowej
rozpoczęli sezon 2019! Zanim
na polskich plażach rozległy
się pierwsze gwizdki odbyło się szkolenie arbitrów, sędziów
głównych i komisarzy, które w tym
roku ponownie miało miejsce w Katowicach. Trzebież, Zbąszyń, Kozienice, Warszawa, Gdynia, Płock, Zamość,
Mysłowice,
Łódź,
Rybnik,
Białystok,
Kołobrzeg, Gdańsk,
Malbork, Sztutowo,
Toruń – tak wygląda
mapa siatkówki plażowej w 2019 r., która
wyznacza trasę siatkarkom i siatkarzom
ale również arbitrom
piaszczystej odmiany
siatkówki.

śpiech, Przewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS. Jak ta
zmiana zatem wpłynie na prowadzenie meczów? Wytyczne międzynarodowej federacji jasno mówią, że
w przypadku wątpliwości w podjęciu
decyzji czy piłka jest w boisku czy jest
autowa, sędzia powinien zainicjować

siona przez wiatr lub wiatr postawił ją
pionowo tłumaczy Rafał Pośpiech.
W rozgrywkach siatkówki plażowej
niezwykle dużą rolę odgrywają warunki atmosferyczne oraz odpowiednie przygotowanie pola gry do zawodów. Wszystkie te kwestie nie tylko

Sędziowie i komisarze siatkówki plażowej spotkali się na wspólnym szkoleniu w Katowicach i Mysłowicach

W Warszawie i Malborku odbędą się turnieje pod egidą
Światowej Federacji Piłki Siatkowej,
gdzie pracować będą nasi sędziowie
międzynarodowi w roli sędziów prowadzących oraz sędziowie obsady
pomocniczej (sekretarze i liniowi).

procedurę sprawdzenia śladu upadku
piłki. I dalej ta procedura będzie obowiązywać, jednak z zastrzeżeniem, że
drużyna raz w meczu ma prawo do
sprawdzenie śladu, a sędzia pierwszy w określonych warunkach musi,
podkreślam – ma obowiązek zejść
Przed naszymi sędziami w krajowych ze słupka i sprawdzić ślad upadku. –
rozgrywkach odpowiednio 10 tur- opowiada Rafał Pośpiech.
niejów siatkówki plażowej kobiet i
12 turniejów męskich, akademickie Zatem na boiskach siatkówki plażoMistrzostwa Polski i rozgrywki mło- wej będziemy mieli możliwość zaobdzieżowe. Będzie co robić! Transmisje serwować sygnalizację znaną wszystz meczów naszych koleżanek i ko- kim z rozgrywek halowych tzw. znak
legów można będzie oglądać na „telewizora”. Zawodniczki i zawodnicy
internetowych streamach, za po- natychmiast po zakończeniu akcji pośrednictwem Telewizji Polskiej i na winni zwrócić się z prośbą do sędziesiatkarskich antenach Polsatu Sport. go pierwszego o weryfikację śladu
upadku piłki. Sędzia w tym przypadku
W kwestii przepisów gry nie ma zmian musi zejść ze słupka i tu jest ten jedywzględem lat ubiegłych. Nowością w ny warunek - prośba ta może być odrozgrywkach jest natomiast modyfi- rzucona przez sędziego I, jeżeli sędzia
kacja procedury sprawdzania miejscu stwierdził, że przed upadkiem piłki na
upadku piłki. Przepis ten obowiązy- piasek, piłka dotknęła linii boiska. To
wać będzie tylko w Polsce i jest odpo- sytuacja, która wzbudza zawsze wiewiedzią na oczekiwania zawodników. le emocji. Przykład, piłka po ataku
Jesteśmy w tym zakresie pionierami! spada poza pole gry, ślad jest wyraźZastosowanie tej regulacji zostało nie poza boiskiem, na aucie, ale piłka
przetestowane podczas szkolenia sę- pomimo to dotknęła linii. Taka sytudziów i komisarzy, które odbyło się acja ma często miejsce, w przypadku
w dniach 17-19 maja w Katowicach gdy powierzchnia piasku pod linią jest
i Mysłowicach – zaznacza Rafał Po- nierówna lub też linia została podnie-
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wpływają na komfort gry zawodniczek
i zawodników ale również ułatwiają pracę sędziom dlatego niezwykle
ważnym aspektem jest współpraca na
linii organizator-komisarz-sędziowie.
Stąd też podczas szkolenia sędziów
i komisarzy zwrócono na ten aspekt
uwagę, a grupa sędziów pod wodzą
naszych arbitrów międzynarodowych
Agaty Józefowicz, Agnieszki Myszkowskiej i Marcina Grzelak wypracowała procedurę inspekcji boisk. Na
starcie sezonu sędziowie, komisarze
oraz sędziowie główni otrzymali również zaktualizowane wytyczne w formie procedur dla swojej pracy przed
i podczas zawodów. Należy również
wspomnieć, że od sezonu 2019 za
sprawy sędziowskie odpowiadać będzie Agata Józefowicz. Gratulujemy!
Ukoronowaniem sezonu siatkówki plażowej będzie turniej finałowy
Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn
rozgrywany w dniach 29.08-1.09
w Toruniu. Wszystkim sędziom plażowej odmiany siatkówki życzymy samych trafnych gwizdków!
PAULINA BOŚ

PO SEZONIE I PRZED NOWYM SEZONEM
A tymczasem dla małej rozgrzewki …
(Pytania w formie TAK/NIE)

Z

akończyliśmy już sezon sędziowski a teraz
przed nami piękne lato i okres wakacyjny.
Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie czas
na relaks, wspaniałe podróże i spotkania
z przyjaciółmi. Nie zapominajcie jednak o naszej
wspólnej pasji – sędziowaniu. Ażeby Wam w tym
dopomóc do końca czerwca opublikujemy na naszej stronie bazę pytań typu tak/nie, na podstawie
których zostanie przeprowadzony egzamin przed
nadchodzącym sezonem. Podstawą tworzenia bazy
są Przepisy Gry, Wytyczne i Instrukcje sędziowania,
Księga Przypadków, a także ceremoniał zawodów.

1. Zagrywka została wykonana przez niewłaściwego zawodnika, błąd ten rozpoznano po zakończonej wymianie. Wymianę
wygrał zespół przyjmujący. Czy zespół zdobędzie dwa punkty?		
2. Czy po losowaniu kapitan może poprosić o osobną rozgrzewkę?		
3. Po skutecznym bloku przeciwnika zawodnik zespołu atakującego odbija piłkę w padzie w ten sposób, że piłka odbija się
od otwartej dłoni, ramienia i głowy (w jednej akcji). Czy jest
to prawidłowe zagranie?		
4. Do przerwanego wieczorem z przyczyn technicznych meczu powrócono rano na tej samej hali. Czy mecz rozpocznie
się od nowa (0:0 w I secie)?		

5. Zespół wykorzystał wszystkie zmiany regulaminowe w secie. Jeden z grających został wykluczony. Libero w tym momencie siedział na ławce. Czy może zastąpić wykluczonego
Zdecydowaliśmy, że w tym roku test przedsezonowy zawodnika?		

odbędzie się w formie elektronicznej. W ostatnich
dniach sierpnia zostanie wszystkim udostępniony
test składający się z losowo wybranych pytań z udostępnionej bazy. Szczegóły dotyczące terminu, ilości pytań oraz sposobu przeprowadzenia egzaminu
zostaną rozesłane drogą mailową w drugiej połowie
sierpnia. Dzięki temu cały czas w Ossie poświęcimy
na zajęcia szkoleniowe, warsztaty i wieczorne rozmowy o sędziowaniu :-)

6. Czy w protokole zawodów, w miejscu, gdzie wpisujemy
zespoły, w rubryce „M” wpisujemy nazwisko masażysty?
7. Na kartce z ustawieniem początkowym sędzia II zauważył
wpisany numer zawodnika Libero. Sędzia II nakazał trenerowi
przygotowanie poprawnej kartki. Czy zespół zostanie ukarany za opóźnianie gry?		

8. Zespół składa się z 6 zawodników + Libero. Czy w przypadku wykluczenia zawodnika, może wejść za niego zawodnik
Libero do momentu, gdy w rotacji miałby znaleźć się na poz.
Chcielibyśmy, aby udostępnienie wcześniej bazy 4?		

pytań dało każdemu możliwość odpowiedniego zaplanowania czasu na powtórkę materiału i przeana- 9. Czy sędzia II wydaje decyzję o zgodzie na zmianę wyposażenia jednego lub więcej zawodników?
lizowanie wszystkich pytań.
Zachęcamy również wydziały sędziowskie do organizacji wspólnych spotkań zarówno z sędziami
szczebla centralnego, ale również z sędziami lokalnymi w celu omówienia odpowiedzi i dyskusji
na temat pojawiających się wątpliwości. Wiemy, że
w latach ubiegłych takie spotkania były organizowane, cieszyły się ogromną popularnością i niosły za
sobą również, niezwykle ważny, aspekt integracyjny
:-) Zdjęcia z takiego wydarzenia mile widziane!

10. Czy koszulki zawodników w rozgrywkach PZPS mogą być
numerowane od 1 do 20?		
11. Trener chce dokonać regulaminowej zmiany zawodnika
kontuzjowanego, Czy musi użyć oficjalnej sygnalizacji ręcznej?		
12. Czy gdy jest dwóch sędziów liniowych, stoją oni w wolnej
strefie w odległości 2 do 4 metrów od narożnika?
13. Czy podłoga jest jednym z ograniczeń wyznaczającym
przestrzeń przejścia?		

Dla przypomnienia, Kursokonferencja przedsezonowa odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 1 września
w Hotelu OSSA, adres: Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.

14. Czy jeżeli zawodnik doznał kontuzji, to najpierw należy
spróbować zmiany regulaminowej, jeżeli jest to niemożliwe,
to przyznać 3-minutową przerwę dla kontuzjowanego zawodnika, a potem – jeśli przerwa nie wystarczyła kontuzjowanemu – dokonać zmiany narzuconej?

Do zobaczenia!

15. Czy można dać sygnał na zagrywkę, jeżeli zawodnik zagrywający nie znajduje się w strefie zagrywki?		
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Mowa jest srebrem,

a ŁKS złotem!
N

ie byliśmy faworytem… nie
czuliśmy się faworytem…
nie graliśmy jak faworyt.
Splot okoliczności sprawił,
że ŁKS-owi udało się utrzymać trzecie miejsce w sezonie zasadniczym.
Wszystko dzięki (w końcu) świetnemu meczowi w ostatniej kolejce
z Chemikiem i porażce lokalnego
rywala w Kaliszu. Z tym lokalnym
rywalem to też ciekawa sprawa, bo
jesteśmy klasycznym przykładem
Karguli i Pawlaków – koniec końców,
to my się nawet lubimy, ale jednak miedza - święta rzecz.

Czyli ćwierćfinał z Bielskiem. Jeszcze wtedy
wszyscy mówili, że pierwsze i drugie miejsce ma luzik, bo chwila oddechu, spokojne
przygotowania, a reszta gra play-off i traci
siły. Później linia retoryczna się nieco zmieniła, ale to na tę chwilę nie był nasz zasadniczy problem. Problemem było, że całkiem
niedawno dostaliśmy w Bielsku godzinę
z prysznicem i to na południu Polski nieśmiało odzywały się głosy, że kogo, jak kogo,
ale Ełksę to da się ćwierćfinale odprawić.
Niestety dla naszych rywali – my od finałów
w Nysie wiedzieliśmy, że falowanie i spadanie jest fajne w piosenkach… Było nerwowo,
było emocjonująco, ale też przekonująco.
Po dwóch meczach było po wszystkim – my
machamy przyjaźnie półfinałową łapką do
starych znajomych z Rzeszowa, a Budowlani
rezerwują hotel w Policach.

bo pewnie robiłbym tak samo, gdyby ten
szalony mecz skończył się na korzyść Rzeszowa. Ale wróćmy do meritum – w tym sezonie Developres machnął nas 3:2 u siebie,
później rozjechał nas walcem 3:0 w Łodzi,
a w Nysie, w półfinale Pucharu Polski, po
świetnym meczu, ostatecznie wygrał 3:1. No
nie byliśmy w tym półfinale faworytem… nie
czuliśmy się faworytem… ale…
W sobotę sensacja w Policach – Budowlani
rozstrzelali Chemika, co stawia nas w podwójnie trudnej sytuacji, bo przecież nasi
kibice wybaczyliby nam nawet jedenaste
miejsce, o ile Budowlani będą na dwunastym… W niedzielę rano zapakowaliśmy się
w auto i przejechaliśmy pół Polski, by na
ostatnie pięćdziesiąt kilometrów przed Rzeszowem utkwić za jakimś zawalidrogą na kieleckich blachach. No nic – nie za takimi traktorami się w życiu jechało. W końcu tablica
„Rzeszów”, odpalamy na full w aucie „Nasza
Ełksa!” i docieramy pod halę. O dziwo – kieleckie auto cały czas przed nami. Już wtedy
mówię Biance i Sieli, że to na bank Szpila (dla
mało wtajemniczonych – ksywa Szymona
Pindrala jeszcze z czasów listy dyskusyjnej
Strefa Siatkówki) jechał przed nami. Rzecz
jasna parkujemy obok siebie i rzeczywiście
to obsada sędziowska okupowała kieleckie
auto. Chwila przywitania – wrażenia z trasy,
życzenia udanego meczu i do roboty. Idziemy na kawę do biura Rysic. Gadamy serdecznie z Markiem i Pauliną, snujemy plany
i zarzekamy się, że nie jest ważne kto wygra
– ważne żeby było świetne widowisko. Akurat! Czujemy wszyscy, że to będzie wojna!
Trzeba przyznać jednak, że była to wojna
z szacunem jak diabli – dzięki Deve, naprawdę po prostu czyściutka jak spirytus sportowa rywalizacja. Cztery tysiące kibiców – czuć
święto na trybunach, całość prowadzi znany
z Bełchatowa DJ Ucho – klimat nieco inny
niż w Łodzi, ale też fajnie. Pierwsze dwa sety
i kopara do ziemi – rządzimy na parkiecie.
Kolejne dwa i druga kopara – rzeszowianki
pokazują, że na tę bijatykę wzięły ze sobą kałachy. Tie-break: przejmujemy na trybunach
piosenkę zapodaną przez DJ-a „Wszystko
będzie dobrze!” (jak się później okazuje, to
piosenka zespołu Wiewiórka na Drzewie –
więc całkiem legalnie ją anektowaliśmi jako
Łódzkie Wiewióry). Euforia! Wygrywamy – ja
już nie dam rady mówić, a nasza kapitan Bouli i Kwiato drą ze mnie łacha, że coś chrypka
mnie dopadła, albo coś…

Developres już na nas czeka i to bez kompleksu z poprzedniego sezonu, kiedy przegrał z nami wszystko, a ostatni mecz półfinałowy będzie im się śnił do końca istnienia tej
nieszczęsnej planety. Nie ukrywam, że przez
rok, przynajmniej raz w miesiącu oglądałem
zeszłoroczny trzeci mecz w Rzeszowie i za
każdym razem nie mogłem się powstrzymać
od łez wzruszenia, jednocześnie nigdy nie
zapomnę najazdu kamery po ostatniej piłce
na moją vis a vis z Rzeszowa – Paulinę, która
zapłakana cedziła „K..wa mać!” – naprawdę
za każdym razem szczerze jej współczułem, To jednak dopiero początek, bo do Łodzi na
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rewanż Deve przyjeżdża zmotywowane jak
pracownik korporacji na koniec kwartału.
Ja w zupełnie innej roli – e-scorera. Ostatni raz w życiu w takim momencie. Jestem
profesjonalistą, więc od początku do końca
z kamienną twarzą piszę protokół. Wszyscy
już wiemy, że w finale czekają Budowlani –
i wiemy, że jednocześnie czekają na nas, ale
woleliby mieć pewne srebro, wiedząc że ŁKS
będzie grał o brąz. My wiemy, że nie możemy zawieść kibiców i te finałowe derby to
nasz obowiązek. Nerwowa końcówka – błąd
podwójnego zastąpienia libero w zespole
gości, pięć minut przerwy na wyprostowanie sytuacji, a ja w dodatku z potworną migreną (zdiagnozowaną i opisaną przez neurolog, która stwierdziła, że jeżeli nie mam
nic przeciwko, to mnie sieknie czymś tępym
i zatopi w formalinie, żeby studentom pokazywać, jako klasyczny, rzadki przypadek
czystej migreny u faceta). Opanowujemy
sytuację, prostujemy protokół (jakby ktoś
był ciekawy zawiłości pojawienia się Medyńskiej za Sawicką, przy jednoczesnej zmianie
Yanevej i Witkowskiej, to służę uprzejmie).
Dwie piłki później hala w Łodzi eksploduje –
3:0 i koszmar Rzeszowa powrócił! W finale
derby Łodzi!
Pierwszy mecz – piekło w hali, ale nasi kibice
sami tonują emocje, mówiąc że nic specjalnego nie szykujemy – za wcześnie, trzeba
robić swoje – to tylko pierwszy mecz. Hala
odlatuje, ŁKS wygrywa po dramatycznym
meczu 3:2. W roli głównej Żeberko, która
jak heroina, wróciła w wielkim stylu! Schodzi do nas rozemocjonowany Marcin Gortat.
Po zbiciu piątki z nim, Zuza stwierdza, że w
końcu nie musiała się schylać. To dopiero
pierwszy, mały krok. Owszem, małe święto
w pizzerii na Retkini, rozmowy do późnej
nocy, być może nawet i jakieś piwo się pojawiło (no dobra, pojawiło się), ale atmosfera
pełnego skupienia przed robotą, którą trzeba pociągnąć…
Drugi mecz – jesteśmy po lewej stronie hali,
przeznaczonej dla gości – tej gdzie wi-fi halowe już prawie nie łapie. Około dwóch tysięcy kibiców ŁKS, którzy przypominają, że
jesteśmy u siebie. Wszyscy po cichu liczą, że
da się znowu zatrzymać Jovanę Brakocevic.
Przez część meczu wydaje się to niemożliwe, ale blisko północy, to biało-czerwono-biali śpiewają tak, że słychać w całej Łodzi,
kto wygrał tie-break.
29 kwietnia. Poniedziałek. Po drugim secie

spotykam się z Kadziem przed halą. Łukasz
mówi, że dużo w życiu widział, ale takiej atmosfery, to jeszcze nie przeżył. Między drugim a trzecim setem – dopalam papierosa
(zupełnie niezdrowo i niemodnie). Biegam
z ławkami, wodą i Thor wie czym jeszcze na
życzenie komisji antydopingowej (wtedy
jeszcze Kwiato nie wie, że po trzeci, kolejny raz została wylosowana do – kolokwialnie
w jej ustach brzmiącej sentencji – „szczania”) Trzeci set – wjeżdża sektorówka „ŁKS
Mistrz” i już wiadomo, że lepiej jednak wygrać, bo inaczej będzie obciach. Oficjele
z PLS (sorki Paulina za „oficjela”) wołają
Biankę, żeby omówić ewentualną ceremonię medalową. Tak, tak – medale już były w
hali. Szampany też były, ale ukrywaliśmy je
nawet przed sobą – tak na zasadzie, że trzeba być przygotowanym, ale rączki na kołdrę
– daleka droga przed nami. Znowu cholerny
piąty set! Idzie równo… Do pewnego momentu. Odjeżdżamy! 14:9 – chyba już nic nie
może się wydarzyć… ale jeszcze nie teraz…
chociaż… Michał prosi o challenge… Jesteśmy mistrzami Polski!!!

oddał jeden ze złotych medali przedstawicielowi kibiców, ryczeliśmy wszyscy. Najlepsze jednak miało dopiero nadejść. Około
pierwszej w nocy siatkarki wyszły przed halę
na fetę, gdzie przywitały je racami i szampanem tysiące kibiców. Co było później? Opowiem Wam być może na łożu śmierci (ale nie
obiecuję).
Jak to jest być mistrzem Polski?
Niewyobrażalnie!
P.S. To jest najlepszy moment na… pożegnanie.

Drodzy przyjaciele. To jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Postanowiłem zrezygnować z dalszego sędziowania
na szczeblu centralnym. Zostaję z Wami,
bo będę wciąż e-scorerem. Dziękuję Wam
wszystkim za przepiękną kartę mojego życia – to był wielki zaszczyt i przyjemność
pracować z Wami i być częścią tej rodziny.
Dziękuję przede wszystkim moim nauczycielom – Mirkowi Beniowi, Tomkowi Lisieckiemu, Albertowi Błażewiczowi i Kostkowi
Hala wybuchła jak granat. Prezes Hoffman Szczuce oraz śp. Krzyśkowi Sokołowskiemu

za wyszkolenie i danie mi szansy. Grześkowi Skowrońskiemu za pierwsze wspólne
kroki na szczeblu – Skoczek, twoje zdrowie!
Bartek Wencław – za to, że zapatrzyłem się
na Ciebie i chciałem zostać sędzią – dzięki
przyjacielu! Marcin Herbik – za dobre słowo zawsze. Wojtek Maroszek – za pozytywne podejście i wiarę w sens sędziowania.
Piotrkowi Bilkowskiemu – za całą współpracę i wiele wspólnych meczów, wieczorów
w hotelach i zimnego piwa na gorącą głowę. Łukaszowi Ciszewskiemu za mega realne podejście do przygody sędziowskiej
i niezapomnianej przygody w Jaworznie.
Bartkowi Jabłońskiemu za lekcję ostrożnego
luzu i niezapomnianą stłuczkę w Warszawie.
Szymkowi Pindralowi za zaufanie do mojego pisarskiego beztalencia, Markowi Krupskiemu „Mecenasowi” za wszystkie wspólne
chwile i kupę śmiechu, Anecie Olszyckiej za
(mimo trudnych początków) za każde słowo
wsparcia, Grześkowi Jacynie za mega merytoryczne wsparcie i przegadane godziny
i Wam wszystkim – za tonę wspomnień,
które pozostaną ze mną. Do zobaczenia na
szlaku!
MARCIN SAWONIUK

NADCHODZĄCE NOMINACJE NASZYCH

SĘDZIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Paweł Burkiewicz

• FIVB VNL mężczyzn
14-16.06.2019, Cannes, Francja
• Srebrna Liga Europejska mężczyzn
Finał, 30.06.2019
• Kwalifikacje do IO mężczyzn
9-11.08.2019, Rosja

Marcin Grzelak

(siatkówka plażowa)
• Continental Cup
22-23.06.2019, Umag, Chorwacja
• World Tour
14-18.08.2019, Moskwa, Rosja

Agata Józefowicz

Wojciech Maroszek

• FIVB VNL kobiet
17.06 - 19.06, Ekaterinburg, Rosja
• FIVB VNL mężczyzn
28.06 - 30.06, Sofia, Bułgaria
• Turniej finałowy FIVB VNL kobiet
3.07 - 7.07, Nanjing, Chiny
• Kwalifikacje do IO mężczyzn,
9.08 - 11.08, Bari, Włochy

Agnieszka Michlic

• Uniwersjada
3-14.07.2019, Napoli, Włochy
• Kwalifikacje do IO kobiet (SR)
2-4.08.2019, Wrocław, Polska
• Kwalifikacje do IO mężczyzn (SR)
9-11.08.2019, Gdańsk, Polska

(siatkówka plażowa)
• CEV Mistrzostwa Europy U20
26-30.06.2019, Szwecja, Gothenburg

Anna Niedbał
•

Mistrzostwa Europy
U16/U17 mężczyzn
15-21.07.2019, Bułgaria

Magdalena Niewiarowska

• Złota Liga Europejska kobiet
S1: Hiszpania – Białoruś
15.06.2019, Hiszpania, Alicante

Katarzyna Sokół

• Złota Liga Europejska kobiet
Final Four
21-22.06.2019, Varazdin, Chorwacja
• Mistrzostwa Świata U18 kobiet
5-14.09.2019, Kair, Egipt

Maciej Twardowski
•

FIVB Challenger Cup mężczyzn
(kwalifikacje do VNL 2020)
3-7.07.2019, Ljubljana, Słowenia
WG
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Ruszyła LIGA NARODÓW

J

eszcze kurz nie
opadł po emocjach ligowych,
a już po kilkunastu dniach rozpoczęły się zmagania na
arenie międzynarodowej. Polska na przełomie maja i czerwca była
gospodarzem
dwóch
turniejów Siatkarskiej
Ligi Narodów. W Opolu zagrały siatkarki , a w
katowickim Spodku nasi
mistrzowie świata, którzy zaprezentowali się po
raz pierwszy w oficjalnym meczu po obronie
tytułu mistrzowskiego
przed polską publicznością.

ni wywołało nie lada poruszenie podczas pierwszych
meczów w Opolu i Katowicach :-)

Włodarze Światowej Federacji Siatkówki nie pozwalają
nam na chwilę „nudy”, również w tym sezonie przygotowali dla nas zmiany, które
możemy oglądać podczas
tegorocznej Siatkarskiej Ligi
Narodów. Nowość w postaci
zmienionej pozycji sędziego
liniowego (na meczu pracuje
również 2 sędziów zamiast
4), a właściwie zaboiskowego
sędziego liniowego dla środowiska sędziowskiego nie
była aż tak dużą niespodzian-

Co ma na celu ten test? FIVB
chce wykorzystać w największym stopniu system challenge, jednocześnie chcąc zweryfikować czy inne miejsce
dla sędziów obsady pomocniczej nie będzie korzystniejsze do obserwacji piłek po
bloku, które jak dotąd było
najczęstszym przedmiotem
wideoweryfikacji i zmian decyzji sędziowskich w meczach międzynarodowych.
A co o tym eksperymencie
sądzą sędziowie, którzy mie-

Nowa pozycja w głębi wolnej strefy przy panelach reklamowych wiążę się z nieco
zmodyfikowanymi uprawnieniami. Sędzia liniowy zaboiskowy ma przede wszystkim pomagać sędziom
prowadzącym
spotkanie
w ocenie piłek po bloku, piłek dotkniętych w obronie,
piłek nieprawidłowo przekraczających
przestrzeń
przejścia oraz nieudanej
akcji podłożenia dłoni (pancake’a ). Sędzia pierwszy podejmuje decyzje o piłkach
w boisku lub na aucie na podstawie własnej oceny lub korzystając z systemu wideoweryfikacji.

Obsada turnieju VNL w Katowicach

ką. Zapowiedzią tej zmiany
był mecz Plusligi w Lubinie,
w którym testowano obecne
ustawienie. To na co my sędziowie byliśmy przygotowa-

li okazje pracować podczas
VNL w Katowicach i Opolu?
Widać, że siatkówka ewoluuje
i się rozwija. To było ciekawe
doświadczenie. Z pozycji –

Nowa pozycja Sędziów Liniowych w VNL

zza linii końcowej dużo lepiej
ocenia się piłki atakowane po
bloku niezależnie z której pozycji wyprowadzana jest akcja zespołu. Dla porównania
w „starym” systemie ustawienia sędziów liniowych, będąc
na pozycji SL1 nieco trudniej
oceniało się piłki atakowane
po przeciwnej stronie boiska
przy S2 i wychodzące po długiej linii, którą ocenialiśmy.
Na pewno jesteśmy też bardziej widoczni podczas transmisji telewizyjnych (śmiech).
Musimy być też bardziej czujni – nowa strefa, w której stoi
sędzia zaboiskowy to miejsce
gdzie zespoły często bronią
– podczas meczu w którym
pracowałem
rozgrywana
była akcja kiedy musiałem
bardzo szybko uciekać by
nie przeszkodzić siatkarzom
w obronie piłki, co wywołało nie lada emocje na trybunach;) podsumowuje Marcin
Dobrzański. O tym jak opolscy sędziowie oceniają nową
pozycję poprosiliśmy Michała Gruszczyńskiego, Przewodniczącego WS OZPS:
w pierwszych meczach chyba każdemu było trudno
przyzwyczaić się, że się nie
ocenia piłek w pobliżu jego
linii – szczególnie akcji pole/
aut. Dodatkowo podczas kliniki mieliśmy inne wytyczne,
a przed meczami sędziowie
oczekiwali jednak pomocy
przy piłkach pole/aut. Mieliśmy okazje rozmawiać również z sędziami międzynarodowymi o nowym systemie.
Arbiter z Węgier opowiadał,
że przy pierwszych piłkach
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zastanawiał się co się stało
z sędzią liniowym – trudno
zmienić od pierwszych piłek
nawyk nie patrzenia w miejsce gdzie powinien stać linowy (mowa o pozycji SL1).
Natomiast jeden z naszych
sędziów liniowych zaboiskowych wykorzystał możliwość,
że stoi w zmienionej pozycji
by… ustawić się w miarę możliwości w bardziej dogodnej
pozycji by ocenić piłkę przekraczającą przestrzeń przejścia. Nie byłoby w tym nic
dziwnego gdyby nie fakt, że
do tej pozycji musiał bardzo
szybko zmienić pozycję - dodaje Michał.
Inną nowością jest zmieniony
protokół meczowy. Największą zmianą w tym zakresie
jest niewątpliwie moment
odgrywania hymnów narodowych, ustawienie zespołów i sędziów w tym czasie
oraz brak flag narodowych.
Uff dobrze, że nadal mamy
możliwość odśpiewać hymn.
Wyobrażacie sobie początek
meczu w spodku bez Mazurka Dąbrowskiego? Ja nie!
Sezon reprezentacyjne trwa
w dobre. Najważniejszym momentem tego sezonu będą
niewątpliwie Kwalifikacje do
Igrzysk Olimpijskich oraz
Mistrzostwa Europy. Te trzy
imprezy zostaną rozegrane
w Polsce! Sędziom z Wrocławia, Gdańska i Łodzi życzymy
powodzenia, mając nadzieje,
ze siatkarki i siatkarze dostarczą nam sporo powodów do
zadowolenia :-).
Paulina Boś

Sedziowie.PZPS.pl

Facebook.com/SedziowieSiatkowki

