Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PZPS
w dniach 31 sierpnia - 1 września 2018 roku

Obecni na posiedzeniu członkowie:
- Wojciech Maroszek – Przewodniczący

- Mirosław Pałka

- Jacek Broński

- Szymon Pindral

- Andrzej Czerwiński

- Piotr Skowroński

- Jarosław Makowski

- Maciej Twardowski

- Magdalena Niewiarowska

- Zbigniew Wolski

Nieobecny usprawiedliwiony był Grzegorz Jacyna, nominowany na Mistrzostwa Europy U19 w Albanii.
Podjęto decyzje w następujących sprawach:
1. Kursokonferencja sędziów szczebla centralnego w Tarnowie Podgórnym 01-02.09.2018 r.
a. Zatwierdzona została agenda kursokonferencji.
b. Ustalono zakres egzaminu sprawdzającego oraz próg zdawalności
c. Ustalono drugi termin szkolenia na dzień 22.09.2018 w Warszawie w siedzibie PZPS, początek o
godzinie 10:00.
2. Podsumowanie sezonu 2017/2018
a. Do poprawy forma przeprowadzenia kursu na szczebel centralny, w szczególności należy przedstawić
na koniec kursu wyniki osiągnięte przez kandydatów zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej.
b. Należy zwrócić uwagę sędziom szczebla centralnego na zróżnicowaną jakość sędziowania w zależności
od obecności kwalifikatora. Taka sytuacja jest niedopuszczalna w dzisiejszych czasach, gdzie każde
zawody są nagrywane przez kluby i jakość sędziowania może być poddana weryfikacji. Należy dążyć
do unifikacji własnego poziomu sędziowania tak, jakby każdy mecz sędziego podlegał ocenianiu.
c. Zwracamy uwagę na przypadki nierespektowania postanowień przedsezonowych.
3. Od sezonu 2018/2019 obowiązywać będą nowe stroje sędziowskie
Wydział Sędziowski PZPS ustala, że obowiązuje dla pań i panów jednolitość w sposobie ubioru strojów
sędziowskich: koszulka musi znajdować się wewnątrz spodni. Ze względu na to, że w skład nowych strojów
sędziowskich nie wchodzą buty, WS PZPS wprowadza wybór w stosowaniu koloru obuwia sportowego. Mogą
to być buty sportowe w kolorze granatowym lub białym, przy czym jednolity dla obojga sędziów. Do koszulki
sędziowskiej sędziowie obowiązkowo przyczepiają emblemat sędziowski.
Ustalono ponadto, że od tego sezonu sędziów na wyjeździe na zawody obowiązuje strój wizytowy tzw.
business smart. Dla panów oznacza to minimum konieczność założenia koszuli i marynarki. Krawat nie jest
obowiązkowy. Dla pań wytyczne pozostają bez zmian.
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4. Raport pomeczowy
WS PZPS wprowadza raport pomeczowy (po pierwszych meczach danego klubu w roli gospodarza oraz po
meczach, gdzie wystąpiła któraś z przesłanek):
a. Niedociągnięcie organizacyjne
b. Protest
c. Ciekawy materiał szkoleniowy
5. E-learning
WS PZPS przeprowadzi w terminie 23-28.09.2018 sprawdzian przez internet dla wszystkich sędziów szczebla
centralnego. Test będzie dostępny przez internet, a WS PZPS będzie monitorował, czy wszyscy sędziowie
przystąpili do tego testu. Uzyskane wyniki z testu pozostają do wiedzy wypełniających test.
6. Kwalifikacja w sezonie 2018/2019
Zatwierdzono Zasady Weryfikacji uprawnień na sezon 2018/2019.
7. Dokumenty na sezon 2018/2019
Zatwierdzono treść Oficjalnej interpretacji przepisów gry oraz Wytycznych i instrukcji sędziowania piłki
siatkowej w Polsce. Zastępują one dotychczasowe dokumenty Przepisy Gry oraz Wytyczne i instrukcje
sędziowania. Dokumenty zostaną umieszczone na stronie sędziowskiej w dziale do pobrania.
8. Wnioski o skreślenie z listy sędziów
WS PZPS składa wniosek do Zarządu PZPS o skreślenie z listy sędziów następujących osób: Wojciech Bilik,
Łukasz Ciszewski, Karolina Kurowska, Alicja Mrozik i Bartosz Serwatko.
9. Termin kursokonferencji 2019/2020
WS PZPS ustala termin kursokonferencji przed sezonem 2019/2020 na dni: 31.08-1.09.2019r. Miejsce zostanie
podane w terminie późniejszym.
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