Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PZPS
w dniu 15.02.2021 r.

Zebranie WS PZPS odbyło się poprzez wideo konferencję.

Obecni na posiedzeniu byli wszyscy członkowie
- Wojciech Maroszek – Przewodniczący

- Piotr Skowroński

- Jacek Broński

- Maciej Twardowski

- Grzegorz Jacyna

- Andrzej Czerwiński

- Jarosław Makowski

- Zbigniew Wolski

- Magdalena Niewiarowska

- Szymon Pindral

- Mirosław Pałka

Podjęto decyzje w następujących sprawach:

1. Kurs na szczebel centralny

Wydział Sędziowski PZPS planuje organizację kursu dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego
w dniach 5-9 maja 2021 roku przy okazji Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej, które
planowane są w Krakowie. Obowiązują limity kandydatów z poszczególnych województw zgodnie z
rozpiską: województwa mazowieckie i śląskie maksymalnie po 3 kandydatów, pozostałe województwa
maksymalnie po 2 kandydatów. WS PZPS informuje, że zgodnie z ustaleniami w kursie na szczebel
mogą wziąć udział kandydaci z przekroczonym limitem wieku o 1 rok (kandydaci na kurs szczebla
centralnego w sezonie 2019/2020, który nie doszedł do skutku). Termin zgłoszenia kandydatów upływa
15 kwietnia 2021 roku.

2. Weryfikacja uprawnień po sezonie 2020/2021

W II lidze kwalifikatorzy mają obowiązek przedstawić listy rankingowe sędziów do końca lutego 2021
roku. W I lidze do 15 marca 2021 roku. W II fazie kwalifikacji Wydział Sędziowski uwzględni również
osoby wskazane do podwyższenia/obniżenia uprawnień po sezonie 2019/2020, które nie były
nominowane na turnieje finałowe młodzieżowych mistrzostw Polski.
W tej fazie najpierw grupa zostanie poddana wstępnej selekcji w oparciu o ocenę aktywności w
środowisku, zdyscyplinowanie, opinie kwalifikatorów oraz wynik testu teoretycznego. W ten sposób
zostanie wyłoniona grupa do obserwacji w czasie zawodów.

3. Sprawy dyscyplinarne
a. Dot. meczu I ligi Mickiewicz Kluczbork – Polski Cukier Avia Świdnik – WS PZPS prześle informację
do PLS SA o uwzględnieniu zaistniałych zdarzeń w całościowej ocenie sędziów przez
kwalifikatorów
b. Dot. meczu II ligi AZS LSW Warszawa – KS BAS Kombinat Budowlany Białystok – sędziowie S1 i S2
zostaną poddani ocenie przez WS PZPS oraz dodatkowemu testowi z zakresu kontroli protokołu
meczowego. Odnośnie sędziego sekretarza WS PZPS prześle wniosek do Wydziału Sędziowskiego
Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej o odsunięcie od pisania protokołu na
szczeblu centralnym do końca sezonu 2021/2022.

4. Wniosek o przyjęcie kol. Marka Fracza w poczet sędziów szczebla centralnego

WS PZPS po spełnieniu wymogów formalnych przez Podlaski Związek Piłki Siatkowej (aktualizacja
licencji sędziowskiej) prześle do Zarządu PZPS rekomendację o dodanie kol. Marka Fracza do listy
sędziów szczebla centralnego oraz o nadanie mu uprawnień do sędziowania II ligi w sezonie
2021/2022. Marek Fracz ostatnie lata sędziował w USA, skąd otrzymał bardzo dobre rekomendacje.

5. Wniosek do PLS SA o zmianę miejsca pracy kwalifikatora podczas meczów

WS PZPS zwróci się z wnioskiem o przywrócenie stanowiska pracy sędziego kwalifikatora w pobliżu
stolika sekretarza, tak jak to miało miejsce przed pandemią.

6. Wybory Przewodniczącego WS PZPS

Termin wyborów Przewodniczącego WS PZPS pozostaje uzależniony od kalendarza wyborczego w
PZPS. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZPS nr 98/2020 z 8 grudnia 2020 r. „Walne Zgromadzenie Wyborcze
PZPS odbędzie się w 2021 roku, w terminie po upływie 60 dni od daty ogłoszenia uchylenia przepisów
o zakazie odbywania zgromadzeń i spotkań”. Wybory Przewodniczącego WS PZPS odbędą się więc
między datą uchylenia zakazu odbywania zgromadzeń, a datą Walnego Zgromadzenia Wyborczego
PZPS.

