Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PZPS
w dniu 28 stycznia 2018r.
Obecni na posiedzeniu członkowie (100% składu):
- Wojciech Maroszek – Przewodniczący

- Mirosław Pałka

- Jacek Broński

- Szymon Pindral

- Andrzej Czerwiński

- Piotr Skowroński

- Grzegorz Jacyna

- Maciej Twardowski

- Jarosław Makowski

- Zbigniew Wolski

- Magdalena Niewiarowska
Podjęto decyzje w następujących sprawach:
1. Ankieta nt. systemu weryfikacji uprawnień
Wydział Sędziowski PZPS postanowił, że wyśle do sędziów 2 ankiety anonimowe z tygodniowym terminem
wypełnienia w okresie przed oraz po opublikowaniu list rankingowych przedstawionych przez liderów grup
Kwalifikatorów.
2. Terminy opublikowania list rankingowych przez Sędziów Kwalifikatorów
Wydział podjął decyzję o ustaleniu terminu 28.02.2018 roku jako ostatecznego do przesłania do WS PZPS
list rankingowych grup I i II ligi oraz charakterystyk do sędziów ocenianych. Należy wziąć pod uwagę, że w II
lidze w niektórych grupach będą wciąż trwały rozgrywki fazy zasadniczej, jednak podany termin pozwoli na
dokonanie nominacji wytypowanych osób do awansu i spadku z poszczególnych grup na zawody
młodzieżowe, które rozpoczynają się 9 marca 2018 roku.
3. 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 na te zawody
sędziów szczebla centralnego (w miarę ich dostępności) lub kandydatów na kurs szczebla centralnego
- półfinały i finały MP – obowiązują stawki z Komunikatu Organizacyjnego PZPS. Nominacji dokona
WS PZPS.
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4. Kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego
Kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-29 kwietnia
2018 roku. Formularz zgłoszeniowy zostanie rozesłany do Przewodniczących Wydziałów Sędziowskich
Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej. Termin przesyłania formularzy zgłoszeń na adres mailowy:
sedziowie@pzps.pl i magda.niewiarowska@mwzps.pl upływa 31 marca 2018 roku.
Maksymalna liczba kandydatów przysyłanych z poszczególnych wojewódzkich związków:
- Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej oraz Śląski Związek Piłki Siatkowej – ze względu na
sytuację demograficzną i skalę udziału w rozgrywkach szczebla centralnego po maksymalnie 3 kandydatów
z uwzględnieniem geograficznego rozkładu kandydatów, tj. co najwyżej 2 z głównego ośrodka siatkarskiego
danego województwa (Warszawa i subregion centralny województwa śląskiego),
- pozostałe województwa – maksymalnie po 2 kandydatów,
przy czym:
- jeżeli województwo chce zgłosić więcej niż jednego kandydata, to co najmniej jeden z nich musi być w
wieku nie przekraczającym 28 lat (tj. być urodzonym w 1990 roku lub później),
- obwód pasa każdego kandydata nie może przekraczać 105 cm dla mężczyzn i 88 cm dla kobiet.
Chcąc zapewnić dobre przygotowanie kandydatów na kurs przyjmuje się zasadę, że jeżeli którykolwiek z
kandydatów z danego województwa uzyska wynik z egzaminu teoretycznego mniejszy lub równy 59,9% to
dane województwo straci odpowiednio 2 (MAZ / SLK) albo 1 (pozostałe WZPS) miejsce na kolejnym kursie
w roku 2019.
5. Nowe stroje sędziowskie
Ze względów wizerunkowych Wydział przywraca jednolity wygląd stroju sędziego piłki siatkowej halowej
w całym kraju (z wyjątkiem sędziów lig zawodowych). Wzorzec nowych strojów (tzw. manual) jest
opublikowany odrębnie. Nowy strój sędziowski obowiązuje od chwili obecnej dla nowozamawianych
uniformów. Dotychczasowe stroje mogą być używane, natomiast przy wymianie strojów w przyszłości
należy zastosować się do nowych wytycznych.
6. Przerwy techniczne w rozgrywkach PZPS
Wydział przypomina, że w rozgrywkach PZPS wszelkiego szczebla nie obowiązują przerwy techniczne.
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7. Przepisy Gry , Wytyczne i instrukcje sędziowania oraz Księga Przypadków
Wydział zatwierdził jako oficjalne tłumaczenie Przepisy gry, Wytyczne i instrukcje sędziowania oraz Księgę
Przypadków.
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powyżej

dokumenty

dostępne
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na
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sędziowskiej

http://sedziowie.pzps.pl w dziale „Do pobrania”.
8. Status Polskich Sędziów Międzynarodowych

Wydział Sędziowski zapoznał się z aktualną sytuacją Polskich Sędziów Międzynarodowych w kontekście
decyzji podjętych na styczniowych zebraniach Komisji Sędziowskich RG&IRC FIVB (18.01.2018)
oraz ERC CEV (25-26.01.2018). W grupie sędziów FIVB polscy sędziowie utrzymali ilościowy status quo,
kol. Pawłowi Burkiewiczowi nadano nowe uprawnienia do grupy B1, natomiast pozostali sędziowie
utrzymali dotychczas posiadane uprawnienia. Jednocześnie pomimo wcześniejszych informacji FIVB nie
podjęła decyzji o globalnej redukcji ilości sędziów uprawnionych do sędziowania zawodów pod auspicjami
FIVB. Komisja Sędziowska ERC CEV postanowiła o nadaniu nowych uprawnień dla sędziów w Europie.
W zakresie polskich sędziów kol. Szymonowi Pindralowi nadano nowe uprawnienia do grupy 2. Tym samym
w kolejnych rozgrywkach Ligi Mistrzów będzie obecnych 8 sędziów z Polski, co stanowi najliczniejszą grupę
w Europie. Ponadto ERC CEV postanowiła podnieść uprawnienia kol. Magdalenie Niewiarowskiej
i kol. Maciejowi Maciejewskiemu do grupy 3+ celem obserwacji pod kątem awansu do grupy 2
w przyszłości. Serdecznie gratulujemy !
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