Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PZPS
w dniu 14 stycznia 2017r.

Obecni na posiedzeniu członkowie:
- Wojciech Maroszek – Przewodniczący
- Jacek Broński

- Szymon Pindral

- Andrzej Czerwiński

- Piotr Skowroński

- Jarosław Makowski

- Maciej Twardowski

- Mirosław Pałka

- Zbigniew Wolski

Grzegorz Jacyna i Magdalena Niewiarowska usprawiedliwili nieobecność.

Podjęto decyzje w następujących sprawach:
1. Zmiany w Regulaminie Sędziego PZPS:
Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie limitu wieku / stażu dla sędziów II ligowych, po którym będą oni
opuszczać szczebel centralny. Konieczność przywrócenia limitu wynika ze zmniejszającej się liczby
zawodów szczebla centralnego oraz woli dawania szansy sędziowania rozgrywek szczebla centralnego
nowym sędziom. Wydział Sędziowski PZPS proponuje zmianę w dwóch wariantach, które podda pod
konsultację zarówno z Radą Wydziału, jak i ogółem sędziów. Ostateczne brzmienie zmiany zostanie
zatwierdzone na następnym posiedzeniu Wydziału, a następnie skierowane do zatwierdzenia przez Zarząd
PZPS. Zmiana polega na dodaniu w par. 6 nowego pkt 4. Dwa warianty to:
a. „Uprawnienia do sędziowania zawodów szczebla centralnego traci po zakończeniu sezonu także
sędzia, który łącznie spełnia poniższe warunki:
- jego staż na szczeblu centralnym wynosi co najmniej 15 lat;
- ukończył w roku poprzedzającym co najmniej 47 lat;
- od momentu zostania sędzią szczebla centralnego nie uzyskał uprawnień wyższych niż do
sędziowania II lig.”
b. „Uprawnienia do sędziowania zawodów szczebla centralnego traci po zakończeniu sezonu także
sędzia, który łącznie spełnia poniższe warunki:
- jego staż na szczeblu centralnym wynosi co najmniej 20 lat;
- od momentu zostania sędzią szczebla centralnego nie uzyskał uprawnień wyższych niż do
sędziowania II lig.”
Niezależnie od wyboru jednej z opcji zmiany będą obowiązywały od zakończenia sezonu 2018/2019.
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2. Organizacja kursu dla kandydatów na Szczebel Centralny w 2017 roku

Kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego odbędzie się w Opolu przy okazji Akademickich
Mistrzostw Polski. Gospodarzem będzie Politechnika Opolska. Turniej Finałowy zostanie rozegrany na
przełomie kwietnia i maja 2017. Zgłoszenia kandydatów należy przesłać do 31.03.2017. Wzór formularza
zgłoszeniowego zostanie rozesłany do Przewodniczących Wojewódzkich WS na dniach. Skład Komisji z
ramienia Wydziału Sędziowskiego PZPS zostanie podany w terminie późniejszym.

3. Decyzja w sprawie delegacji sędziów na kurs dla kandydatów na sędziów międzynarodowych w 2017 r.

Marcin Myszkowski uzyskał akceptację Wydziału Sędziowskiego PZPS do zgłoszenia jego kandydatury na
kurs dla kandydatów na sędziów międzynarodowych.

4. Organizacja kursokonferencji szkoleniowej przed sezonem 2017/2018.

Wydział Sędziowski PZPS informuje, że Kursokonferencja Szkoleniowa przed sezonem 2017/2018 odbędzie
się w Rawie Mazowieckiej w Hotelu Ossa w dniu 26.08.2017. Każdy uczestnik będzie miał zagwarantowany
nocleg z 26 na 27 sierpnia. Formuła szkolenia będzie identyczna jak na ostatniej kursokonferencji w
Krynicy: szkolenie merytoryczne wyłącznie w sobotę, wieczorem kolacja integracyjna. W niedzielę po
śniadaniu wykwaterowanie.

5. Zmiana Ustawy o sporcie w kontekście pracy sędziów w Zarządzie PZPS

Wydział Sędziowski PZPS zapoznał się z opinią przygotowaną przez prawników w sprawie nowelizacji
ustawy o sporcie. Opinia ta została wysłana do Zarządu PZPS celem jej dalszego przesłania do Ministerstwa
Sportu i Turystyki RP.

6. Obsady sędziowskie

Wydział Sędziowski PZPS dokonał przeglądu dotychczasowych obsad sędziowskich w poszczególnych
grupach uprawnień. Omówione zostały przyczyny problemów zróżnicowania dokonanych nominacji.
Ustalono kierunki działania w celu podnoszenia jakości dokonywanych nominacji.
Po zakończeniu sezonu zasadniczego (koniec lutego 2017) w II oraz I lidze liderzy grup kwalifikatorów
zobligowani są do przesłania charakterystyk sędziów oraz wskazania sędziów do podwyższenia oraz
obniżenia uprawnień, zgodnie z Zasadami Weryfikacji Uprawnień po sezonie 2016/2017.
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