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W TYM WYDANIU BIULETYNU M.IN.:

DWÓCH UTYTUŁOWANYCH
RYSZARDÓW

Rozmowy z dwoma kwalifikatorami
PZPS - Ryszardem Dietrichem
i Ryszardem Adamczykiem

>>> Czytaj na str. 4-8

„KARTKI TO TEŻ ELEMENT
SIATKARSKIEGO SHOW”

Jak przestrzegać dyscypliny
i odróżnić sportowe emocje
od niesportowego zachowania?

>>> Czytaj na str. 9

SNOW VOLLEY

Nasi sędziowie w nowej,
zimowej odmianie siatkówki
>>> Czytaj na str. 15

TEMAT NUMERU

NOWY PREZES

POLSKIEJ LIGI SIATKÓWKI
Specjalnie dla naszego biuletynu nowy szef PLS Paweł Zagumny
opowiada m.in o swoich przemyśleniach
dot. treningu i doskonalenia arbitrów w Polsce.
>>> Czytaj na str. 3

NASI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

...czyli nadchodzące mecze naszych sędziów międzynarodowych
Europejska Liga Mistrzów
Kobiet - 1/2 finału

Montreux Volley
Masters 2019
S1 + S2: TWARDOWSKI Maciej
Data i miejsce: 13-18.05.2019, Montreux

Fenerbahce Opet ISTANBUL Imoco Volley CONEGLIANO

S1: BURKIEWICZ Paweł
S2: ISAJLOVIC Sinisa
Data i miejsce: 09.04.2019, Stambuł

2019 CEV Złota Liga
Europejska Kobiet

2019 CEV Złota Liga
Europejska Mężczyzn

Austria-Chorwacja
S1: SOKÓŁ Katarzyna
S2: MILIĆ Bosko
Data i miejsce: 26.05.2019, Innsbruck

Chorwacja-Estonia
S1: MICHLIC Agnieszka
S2: KRAMAR SANDL Tajana
Data i miejsce: 29.05.2019, Varazdin

Słowacja-Szwecja
S1: PINDRAL Szymon
S2: VIKTORINI-LISA Danica
Data i miejsce: 01.06.2019, Nitra

Słowacja-Turcja
S1: KRÓL Piotr
S2: VASKO Pavel
Data i miejsce: 01.06.2019, Nitra

Hiszpania-Białoruś
S1: NIEWIAROWSKA Magdalena
S2: SABROSO MORATILLA Francisco
Data i miejsce: 15.06.2019, Alicante

Białoruś-Ukraina
S1: MACIEJEWSKI Maciej
S2: BAKUNOVICH Yury
Data i miejsce: 01.06.2019, Mińsk
Estonia-Chorwacja
S1: TWARDOWSKI Maciej
S2: VARBLANE Erko
Data i miejsce: 08.06.2019, Tartu

2019 CEV Srebrna Liga
Europejska Mężczyzn
Węgry-Bośnia i Hercegowina
S1: MACIEJEWSKI Maciej
S2: TILLMANN Gyula
Data i miejsce: do potwierdzenia

Ukraina-Finlandia
S1: JANIK Tomasz
S2: PAIEVSKYI Volodymyr
Data i miejsce: 08.06.2019 19:00, Zaporozhye

Cypr-Izrael
S1: PINDRAL Szymon
S2: MAIFOSHIS Christos
Data i miejsce: 25.05.2019 19:00, Nikozja

Hiszpania-Chorwacja
S1: HERBIK Marcin
S2: RODRIGUEZ MACHIN Maria de las Olas
Data i miejsce: 12.06.2019, Alicante

Rumunia-Cypr
S1: MAKOWSKI Jaroslaw
S2: DRAGOMIR Florin Alexandru
Data i miejsce: 12.06.2019, Alexandria

Finlandia-Czechy
S1: LAGIERSKI Marek
S2: ARO Kenneth
Data i miejsce: 15.06.2019 18:00, Mikkeli
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PAWEŁ ZAGUMNY: U SĘDZIÓW NAJGORSZA JEST AROGANCJA,

LEKCEWAŻENIE ZAWODNIKÓW I POCZUCIE NIEOMYLNOŚCI

Z

Prezesem Polskiej Ligi Siatkówki S.A. Pawłem Zagumnym, rozmawia Szymon Pindral.

Czy można spodziewać się wprowadzenia
w Polsce zielonej kartki, śladem rozgrywek
włoskich? Jakie inne zmiany w stosunku do
challenge są rozważane?
Zielona kartka to ciekawy temat, trzeba mu
się dokładniej przyjrzeć, ale poczekajmy do
zakończenia sezonu i wtedy zadecydujemy, czy jest ona na tyle potrzebna, aby ją
wprowadzić. Co do challenge to jesteśmy
jego prekursorem i inne ligi uczą się go od
nas. Funkcjonuje bardzo sprawnie i mam nadzieję, że wraz z rozwojem techniki system
challenge będzie się dalej rozwijał. Na tym
etapie rozgrywek mogę potwierdzić, że w
sezonie 2019/2020 na 99% challenge będzie na każdym meczu Ligi Siatkówki Kobiet.

i nad tym powinniśmy pracować. Wiadomo,
że sędzia może się pomylić, ale jakieś ramy
i granice błędu powinny obowiązywać i być
przestrzegane przez wszystkich jednakowo.

cie podczas najpiękniejszej wystawy mojego Jak podoba się Panu procedura Fair Play,
życia. Tego nie da się zapomnieć...
w ramach której wszyscy zawodnicy dziękują za mecz sędziom i moppersom? Czy
Jakie zachowania u sędziów uważa Pan program Fair Play będzie rozwijany?
za najgorsze?
Bardzo przyjemna, prospołeczna inicjatywa.
U sędziów najgorsza jest arogancja, lekce- Oby więcej takich pomysłów pokazujących
ważenie zawodników i poczucie nieomyl- jakie wartości są ważne w sporcie i życiu.
ności. Według mnie sędzia dużo zyskuje
w oczach zawodników prowadząc z nimi dia- Nasz Przewodniczący Wojciech Maroszek
log, czasami przyznając się do błędu i roz- zaproponował ostatnio, by zrezygnować
ładowując w ten sposób napięcie podczas w ogóle z błędu podwójnego odbicia. Co
spornych sytuacji.
Pan sądzi o tym pomyśle?
Siatkówka zawsze była grą techniczna i mam
Czy i w jaki sposób rola sędziów będzie się nadzieję, że to się nie zmieni. Nacisk trenezmieniać w ligach zawodowych PLS S.A.? rów na szkolenie techniki jest ostatnio zdeRola sędziego jest bardzo ważna, wiec mam cydowanie mniejszy, a wycofanie tego błędu
nadzieje, że wszyscy arbitrzy będą podcho- spowoduje jeszcze większe braki techniczne
dzili do zawodów profesjonalnie i prezento- u zawodniczek i zawodników. Poprawne odwali równy, wysoki poziom. Mam na myśli bicie to wizytówka każdego siatkarza i ucząc
nie tylko sam mecz, ale też odpowiednie się go codziennie przez wiele lat powinni
przygotowanie się do niego i wypoczynek. być „rozliczani” z tego jak przykładają się
Pamiętajmy, że dobry sędzia to ten, którego do swojego zawodu. Myślę jednak, że Wojnie widać i tej zasady powinniśmy się trzy- tek Maroszek wziął pod uwagę tylko stronę
mać.
sędziowską. Ostatnio sporo kontrowersji
budzą różne interpretacje takiego odbicia

rzy się kariera międzynarodowa i sędziowanie na najwyższym poziomie. Mam nadzieję,
że wspólnie zaproponujemy rozwiązanie,
które pomoże im się rozwijać.

Szymon Pindral: Którego albo których arbitrów zapamiętał Pan jako najlepszych
w swoich meczach? I dlaczego?
Paweł Zagumny: W siatkówkę grałem 27
lat, w tym 22 sezony w najwyższych ligach.
Przez te wszystkie lata kariery miałem do
czynienia z dobrymi ale i także słabymi
przedstawicielami tej profesji. Z wieloma
rozmawiałem, z wieloma się kłóciłem, ale
generalnie po meczach przybijaliśmy piątkę.
Jednak długo będę pamiętał pana Andrzeja
Lemka, który odgwizdał mi podwójne odbi-
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Podkreśla Pan w rozmowach, że sędziowie
powinni trenować między meczami, podobnie jak robią to zespoły. Jak mogłoby to
wyglądać?
W rozmowie z przewodniczącym podkreśliłem, że skoro zawodnicy trenują codziennie
przez prawie cały rok, to sędziowie też powinni mieć większy kontakt z siatkówką na
najwyższym poziomie. Wizyty na treningach
klubów PLS powinny znaleźć się na stałe
w harmonogramie sędziego, któremu ma-

Czy próbował Pan kiedyś swoich sił jako sędzia?
Kilka razy stałem na słupku, ale tylko w formie zabawy.
Wśród sędziów krążą liczne anegdoty
o tym, co mówiliście sobie z sędziami, gdy
nie zgadzał się Pan z decyzją. Czy któremuś
z arbitrów udało kiedyś Pana „zagiąć”?
Wielu z nich pewnie chętnie by to zrobiło…
ale z racji pełnionej funkcji pewnie im nie
wypadało... Dialog z sędziami był częścią
gry, czasami urywałem w ten sposób cenny
czas, aby drużyna mogła ochłonąć, a czasem aby przeciwnika wybić z rytmu. To była
taktyka. Pamiętam, że jak tylko sędzia po
cichu przyznał się do błędu, to złość mijała
i gra toczyła się dalej.
Dziękuję za rozmowę.

Ryszard Dietrich:

O

d 45 lat można go spotkać
na meczach piłki siatkowej,
w tym od 44 na szczeblu
centralnym, a od 1986 również na
międzynarodowych
parkietach.
Sędziował zawody krajowe wszystkich szczebli, liczne finały Pucharu
Polski, mecze finałowe Mistrzostw
Polski, finały Pucharu Bułgarii
mężczyzn, Mistrzostwa Europy (5
edycji), finały Pucharu Europy (7
edycji), kilka edycji Ligi Mistrzów,
Uniwersjadę na Sycylii, Ligę Światową (2000-2004), Mistrzostwa
Świata w Argentynie (2002), Puchar Świata w Japonii (2003),
Igrzyska Olimpijskie w Atenach
w 2004 roku (mecz o trzecie miejsce kobiet), Światowe Letnie Igrzyska Polonijne (finał we Wrocławiu
2011). Uhonorowany wieloma odznaczeniami: Srebrna Odznaka
Honorowa PZPS, Złota Odznaka
Honorowa PZPS, Medal PZPS za
wybitne zasługi w rozwoju piłki siatkowej w 2007 roku, Medal 80-lecie
PZPS, Sędzia Honorowy PZPS, Puchar Marszałka Dolnośląskiego dla
uczestnika Igrzysk Olimpijskich
w Atenach 2004.

ŻONA PODJĘŁA DECYZJĘ

Ryszard Dietrich (z prawej) sędziował Igrzyska Olimpijskie 2004 w Atenach

To co sprawiło, że zdecydował się
Pan zostać sędzią?
W zasadzie miałem do wyboru dwie
drogi. Trzeba było podjąć decyzję,
czy chcę zostać trenerem, czy sędzią. Zapytałem żonę, czy woli mieć
w domu sędziego, czy trenera. Żona
spytała, jaka jest różnica. Odpowiedziałem jej, że trener do wieczora
jest na Sali, a w sobotę i niedzielę
wyjeżdża na mecze, gdy sędzia cały
tydzień jest w domu, a na mecze
Od wielu lat kwalifikator i nauczyciel jeździ tylko w weekendy. No i żona
wielu młodych sędziów. Ciągle ak- podjęła decyzję :)
tywny w strukturach PZPS i WZPS,
autor wielu zmian i innowacji, kopal- Jak wyglądała Pana kariera z gwizdnia wiedzy, jeżeli chodzi o przepisy kiem? Egzamin eksternistyczny
i ich interpretację.
w ’73 roku. A dalej?
Świętej pamięci Jasiu Cyfert zebrał
Sędziuje Pan od 1973 roku. Jest Pan wszystkich siatkarzy, którzy skońniewątpliwie jednym z najbardziej czyli karierę, a było nas wtedy chydoświadczonych sędziów w Polsce. ba ze 30, na taki egzamin eksterniJak zaczęła się Pana przygoda z siat- styczny. Egzamin składał się tylko
kówką?
z części teoretycznej i zaliczyłem
W ’64 roku zacząłem grać we go bez problemów. Początkowo
wrocławskiej Gwardii. Do ’73 gra- miałem uzyskać klasę kandydata,
łem w pierwszym zespole. W tym ale po krótkiej rozmowie z Jasiem
roku odniosłem kontuzję. Niestety okazało się, że jednak będzie to III
w tamtym okresie takich kontuzji klasa. Po roku dostałem I klasę i rok
nie leczono, a zawodnicy niezdolni później poszedłem na kurs szczedo gry po prostu drogą naturalnej bla centralnego. Jeżeli zaś chodzi
selekcji kończyli swoje kariery. Jesz- o sędziowanie od samego zarodka
cze przez jakiś czas grałem w lidze to jakąś smykałkę do tego wykrył
okręgowej, ale to raczej było już dla u mnie Jasiu Śliwka, który kazał mi
roztrenowania i utrzymania formy. wszystkie sparingi grane przez nas,

czy też nasze wewnętrzne małe gry,
sędziować z boiska. Moja decyzja
była wtedy ostateczna i nikt z nią
nie dyskutował. Na obozach przygotowawczych uczyliśmy się też
przepisów i to ja byłem wtedy wykładowcą.
Ma Pan na swoim koncie w zasadzie
najważniejsze mecze, jakie sędzia
może zagwizdać łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi. Czy jest Pan w stanie chociaż w przybliżeniu określić,
ile tych meczy było?
Nie, nigdy ich nie liczyłem. Kiedyś
jedna z moich koleżanek po 15 latach zrobiła sobie taką uroczystość
z okazji przesędziowania 1000 meczy. Jedyne co notowałem to swoje wyjazdy zagraniczne jako sędzia
międzynarodowy. W sumie miałem
87 wyjazdów zagranicznych – odwiedziłem 3 kontynenty – byłem
w 31 krajach oraz 51 miastach.
Sędziował Pan Igrzyska. Jak to jest
móc pogwizdać takie zawody? Niewielu sędziów w Polsce miało taką
możliwość.
To są jedyne zawody na świecie;
nie są porównywalne do czegokolwiek innego. Tam jest gra o wielkie
pieniądze, o majątki, o przyszłość
zawodników – tą dalszą, nawet emerytalną. I wszyscy to przeżywają:
zawodnicy, trenerzy, sztaby trenerskie i oczywiście sędziowie, którzy
są pod dużym napięciem.

Jak wyglądała Pan droga na Igrzyska?
Etapem przedwstępnym do selekcji były Mistrzostwa Świata. Z mistrzostw w następnym roku jechało
się na Puchar Świata i tam była ostateczna selekcja. Główną postacią,
która decydowała o tym, kto na
Igrzyska pojedzie był Ruben Acosta.
Gdy pojechałem na Puchar Świata wyszedł mi naprawdę kapitalny
mecz. Do tego stopnia, że aż sam się
dziwiłem, że tak mi świetnie poszło,
ale ja z tymi dziewczynami po prostu
grałem. To był mecz Japonia - Kuba,
wynik 3:2 dla Japonek, pełna hala
Ryszard Dietrich (w środku) w towarzystwie japońskich cheerleaderek :) i 27 milionów widzów przed telewizorami. Wtedy byłem po prostu
w środku tego meczu. Nie popeł-
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niłem żadnego błędu i po meczu,
gdzie Acosta nigdy nie chwalił sędziów po wykonanej pracy – bo jak
dobrze posędziowali to dobrze, a jak
źle to ganił, że protesty – to przez
15 minut przy wszystkich tych sędziach chwalił mnie za ten mecz.
Acosta zawsze robił dla sędziów na
zakończenie turniejów bankiet. Były
to albo kolacja albo lunch. W Japonii
mieliśmy wtedy z nim kolację i jeszcze wtedy opowiadał, jak to wspaniale poprowadziłem mecz. Bardzo
mnie to cieszyło i zaciskałem kciuki
w nadziei, że może będzie w końcu
ta upragniona nominacja na IO. Po
Mistrzostwach Świata raczej nominacji nie mogłem być pewny. Były
to moje pierwsze wielkie zawody.
Wcześniej sędziowałem wprawdzie
Ligę Światową, ale to był jeszcze
inny rodzaj zawodów, inne sędziowanie. I gdy pojechałem na Mistrzostwa Świata to się okazało, że ja
w ogóle sędziować nie potrafię.

Ale jak to?
No cóż te nawyki, które miałem
były niedopuszczalne na tym poziomie rozgrywek. Mimo, że nasi
koledzy sędziowie jeździli na Mistrzostwa Świata wcześniej, nigdy
nie przekazywali żadnych informacji
niżej. Nie wiedziałem wtedy, jak sędziuje się takie zawody. Na szczęście akurat ci sędziowie, którzy byli
wtedy w Argentynie, to byli moi
koledzy, znaliśmy się już od wielu lat, zawsze się lubiliśmy i to oni
mi pomagali wchodzić na ten poziom, jaki oni prezentowali. Trochę
też nadrobiłem na klinice sędziowskiej. Zmiana pozycji, zmiana reakcji, po meczach tak mnie kręgosłup bolał, jakbym nie wiadomo
jakie ćwiczenia wykonywał. Pamiętam taki mecz Japończyków, że aż
w pewnym momencie powiedziałem do siebie „ty przestań patrzeć
na sylwetkę, a zacznij sędziować”.
To była naprawdę ciężka szkoła. Po
powrocie stamtąd napisałem sprawozdanie na 3 strony A4 i wysłałem
ówczesnemu
przewodniczącemu
wydziału sędziowskiego. Ponieważ
nie zareagował on na moje sprawozdanie w żaden sposób, opublikowałem w internecie swoje uwagi,
zastrzegając, że nie jest to oficjalne
stanowisko wydziału, a moje spostrzeżenia. 80% z nich zostało później wprowadzone do sędziowania
w Polsce. Później, po Pucharze
Świata, też stworzyłem takie sprawozdanie, podobnie po IO. Natomiast od nikogo innego niestety
nic nie można było się dowiedzieć.
Za przewodniczącego Sławomira
Kośmickiego byłem odpowiedzialny
przez wiele lat za szkolenie i wtedy
sędziowie wyjeżdżający na zawody
mieli obowiązek przysyłać do wydziału sędziowskiego sprawozdania pisane wg ustalonych przez nas
punktów. Praktycznie we wszystkich tych sprawozdaniach sędziowie
pisali „Tak samo jak u nas”.

IO trwały dla Pana dosyć długo, sędziował Pan mecz o medal.
Sędziowałem mecz o brązowy medal kobiet. Wtedy był taki układ, że
sędzia z Europy mógł sędziować finał tylko wtedy, gdy były w nim dwa
zespoły europejskie. W Atenach
w finale grały Rosjanki z Chinkami
i jedyny mecz, który w związku
z tym mogłem zagwizdać to był
mecz o trzecie miejsce pomiędzy
Kubankami i Brazylijkami. U mężczyzn była taka sama zasada. Razem
z Jarmo Salonenem, który też kończył karierę, dostaliśmy w związku
z tym taki mecz.

fajnie mówi: wszyscy znamy przepisy, oglądamy mecze i komentujemy: „O co ten sędzia tam zagwizdał,
przecież ja bym co innego pokazał”.
A to jest zupełnie co innego stanąć na tym słupku, gdzie w ułamku
sekundy trzeba podjąć decyzję i to
jeszcze pokazać to, co widzą wszyscy. Ja zawsze mówię, że sędzia to
jest taki David Copperfield. Nieważne co on widzi, ważne co widzą inni.
To był najtrudniejszy okres w moim
sędziowaniu. Chciałem wszystko widzieć i wszystko gwizdałem i mimo,
że to było zagwizdane zgodnie
z faktami, to się obracało przeciwko mnie. Natomiast, gdy zacząłem
Myśli Pan, że jeszcze któryś z na- gwizdać to, co wszyscy widzieli, to
szych sędziów będzie miał szansę się okazało, że to sędziowanie jest
pojechać na Igrzyska?
dużo łatwiejsze.
Liczę mocno na Wojtka Maroszka.
Teraz jest kapitalna sytuacja. Wszy- Jest Pan w sędziowaniu już ponad
scy sędziowie, którzy są wytypowani 40 lat, miał Pan okazję sędziować
do gwizdania Igrzysk, w roku przed dwudniowe wyjazdy i już te pojegwiżdżą wszystkie najważniejsze na dyncze mecze. Ciągle słyszę od
świecie zawody i do tych zawodów tych starszych sędziów, że kiedyś
przystępują bardzo dobrze przygo- było lepiej niż teraz. Która wersja
towani, wręcz w najwyższej formie. bardziej Panu odpowiada – te kilkudniowe spotkania z prawie rodzinną
Jaki był najtrudniejszy mecz w Pana atmosferą, czy też obecne, jednokarierze?
dniowe wyjazdy, ale za to na mecze
Pierwszy na Mistrzostwach Świata. bardziej „profesjonalne”?
Byłem słabo przygotowany nieste- Turnieje były kiedyś nawet 5- dnioty trochę dzięki przewodniczące- we. Teraz jest beznadziejnie z punkmu Andrzejowi Kiszczakowi. Kadra tu widzenia sędziowskiego. Posłużę
Polski grała w okresie przed MŚ się przykładem Grześka Jacyny.
ostatnie mecze kontrolne w Opolu Kiedy zaczął sędziować ekstraklai Kędzierzynie. Do sędziowania tych sę i jeździliśmy razem na mecze, to
meczy wytypował Grześka Jacynę później około 3 - 4 godzin na temat
i Jacka Hojkę a nie mnie. Zadzwo- tego meczu dyskutowaliśmy. On
niłem do niego i powiedziałem, że pewne sytuacje widział inaczej, ja
im to w tej chwili jest niepotrzebne, mu tłumaczyłem swoje stanowisko.
bo w tej chwili nie ma sezonu ani Dopiero jak zobaczył swój mecz
nic innego. Na te mecze Andrzej w telewizji stwierdził „A ja myślałem,
wyznaczył też Cezarego Matusia- że ty to złośliwie wszystko mówisz,
ka. Powiedział mi, że skoro Cezary a tam było widać wszystko to, co mi
kończy karierę to chciał żeby jesz- powiedziałeś”. Dawniej sędziowie
cze coś zagwizdał, jakiś sparing. Po- po meczach rozmawiali na temat
wiedziałem mu „Słuchaj, ale ja jadę meczu. Zresztą, sama dobrze wiesz,
na MŚ” na co usłyszałem – ty dasz że każdy piłkę może widzieć inaczej.
radę. Więc moje przygotowanie od- Teraz, jak jestem kwalifikatorem
bywało się na Gwardii.
i mówię „tu odgwizdałeś podwójną,
tam nie odgwizdałeś rzuconej. KtóA z ligowych meczy?
re odbicie było lepsze?”. Jak sędzia
Na ligowych meczach dużo było był na tym samym meczu co ja, to
takich historii. Jeszcze, gdy Jurek mówi: „porównując te dwie piłki to
Wagner prowadził Legię to kapi- tu zrobiłem błąd, bo to trzeba było
tan miał obowiązek po każdej akcji gwizdnąć”. Natomiast niektórzy są
podchodzić do sędziego pierwszego tacy, że nie wiedzą, o czym ja mói mówić coś do niego. Wtedy to chy- wię, więc kończę rozmowę na temat
ba nawet Drzyzga był kapitanem. meczu, bo nie ma o czym mówić.
Zapytałem go, po co on tak przy- Myśmy sobie po meczach bardzo
chodzi, a on mi na to „a no bo Gruby dużo rozmawiali, analizowali właśnie
mi każe”. Ja mu na to – „To powiedz dzięki temu, że był wieczór dłuGrubemu, że jak się chce umówić na gi, były spotkania z trenerami obu
kawę, to niech się po meczu umówi. zespołów, działaczami. Przyjaciół
Więcej mi tu nie przychodź, bo ja za- z tamtych czasów mam do dzisiaj.
cznę kartki wyciągać”.
Korespondujemy ze sobą, dzwonimy do siebie, gdy pojadę do danego
Poskutkowało?
miasta, to się spotykamy. Natomiast
Zawsze skutkowało. Jak się zaczy- teraz jest tak, że sędzia przyjeżdża,
nało rozmowę o kartkach to za- jak nie ma pecha po drodze, to zdąwsze skutkowało. Fajne mecze były ży, czasami jest troszkę wcześniej.
z Zygmuntem Zwierzańskim oraz Jak ma pecha, to nie dojedzie, bo
Władysławem Pałaszewskim pod teraz ruch drogowy jest taki „chywzględem sędziowskim (obaj to bił trafił”, po meczu szybko, „ciach,
sędziowie olimpijscy z Monachium ciach, ciach” i z powrotem do domu.
oraz Montrealu). Oni już zbliżali się Jak jadę na mecz z sędziami ze swodo końca kariery i wprowadzali mnie jego województwa, to nikt o meczu
w tą wielką siatkówkę, pokazywali nie mówi w samochodzie. Rozmasiatkarskie środowisko. To się tak wiają o studiach, o znajomych, co

Podczas IO w Atenach
będą wieczorem robić. Nie intere- Pan poziom naszych sędziów?
suje ich to zupełnie. Wzięli 100 zł Ogólnie sędziowie bardzo się
i więcej nic nie jest istotne.
przykładają do swojej pracy. Znają
przepisy, znają interpretacje, znają
Przez te wszystkie lata mógł Pan ceremoniały. Jeżeli ktoś ma jakąś
obserwować wszystkie zmiany wpadkę, to wynika to ze stresu mew przepisach. Jak Pan je ocenia? czowego. Teraz akurat mieliśmy taW jakim kierunku zmierza siatków- kie sprawdziany dla sędziów, którzy
ka?
mają iść na szczebel centralny u nas
Ja jestem nowoczesny i lubię zmia- w województwie. To tak, jakby byli
ny. Nie jestem taki, że jak się już raz pierwszy raz na meczu, na kursie
czegoś nauczyłem, to już ma tak podstawowym. Podam taki przykład
zostać. Uważam, że szukanie roz- - stresowali się do tego stopnia, że
wiązań to jest dobry kierunek. Bo na meczu pomimo, iż mieli dwa wózz niektórych zmian po testach fe- ki na ubrania, obydwie ławki w trakderacja się przecież wycofała. Było cie prezentacji zespołów zawalone
tak w przypadku np. lotnych zmian. były rzeczami. Mówię do nich, że tak
Testowaliśmy je na LŚ. Zmiana ta to zawsze tego pilnują, a teraz, gdy
nie została wprowadzona ponieważ są oceniani przez dwóch kwalifikaokazało się, że jest z tym po prostu torów, nagle o tym zapomnieli. Już
zbyt dużo zamieszania. Trenerzy nie po prezentacji kazałem im rozwiązać
mogli przewidzieć, co się wydarzy ten problem, czyli dać jednej i druw danej akcji, czy się zdobędzie giej drużynie wózki, oba stały obok
punkt, czy się go straci. Wystawia- siebie. Sędzia jednak widział tylko
li przy stoliku sekretarza 6 rezer- jeden. W takim był stresie. Podszewowych i mówili, że w zasadzie nie dłem i dałem ten drugi kosz drugiej
wiedzą, kogo wpuszczą. Robiło się drużynie, a sędzia tylko mnie zapytał
z tego straszne zamieszanie. Dlate- skąd ja go wziąłem. Takie stresy są.
go się z tego szybko wycofano. Gdy Sędzia, który jest zestresowany, od
była możliwość dotknięcia siatki razu robi takie rzeczy, które później
poniżej górnej taśmy, to znów mię- są dla niego zupełnie niezrozumiale
dzynarodowa federacja zleciła pol- i zastanawia się, jak mógł się tak zaskiej federacji, naszemu wydziałowi chować.
sędziowskiemu, notowanie na meczach Plus Ligi, ile takich dotknięć Myśli Pan, że obecny system ocesiatki było. Byłem w tej grupie. Na niania się sprawdza?
podstawie naszego raportu zniesio- Jeżeli chodzi o moją grupę to uwano ten przepis. Bo było po prostu żam, że się sprawdza. Natomiast
za dużo tych siatek. Te kombinacje pozostałe grupy? Jedynie grupa
są. Teraz, z tego co mi wiadomo, Grześka Jacyny, który prowadzi
podobno chcą z błędu podwójnego PlusLigę i LSK też mają i wypełniaodbicia zrezygnować. Zobaczymy. ją arkusze. Ja wypełniam taki swój
Na pewno będzie się grało inaczej. arkusz podzielony na cztery części:
Tylko nie wiadomo, czy przez to na- mocne strony, słabe strony, co sęgle z siatkówki piłki ręcznej nie zro- dzia ma poprawić i czy poprawił.
bią. Już to przecież mieliśmy, było I nasza grupa trzech obserwatorów
tak zwłaszcza wtedy, gdy można sobie to wysyłamy wzajemnie oraz
było zagrywkę blokować. Zawodnik do obserwowanych sędziów. Przed
po prostu łapał piłkę i rzucał. Wte- następnym meczem sprawdzam,
dy Jurek Wagner powiedział – zo- co danego sędziego „boli” i czy
baczycie za chwilę będzie okres, że robi postępy. I widać, że je robią. Są
sędziowie nie pozwolą dotknąć piłki. oczywiście takie przypadki, że tych
No i później rzeczywiście przyszło, postępów nie ma. Wtedy informujeże co zaszeleściło, to się gwizdało. my, że tu mu jeszcze czegoś brakuje.
I to jest szkolenie takiego typu, że
Jest Pan kwalifikatorem. Jak ocenia oni mają w ręku co im się zarzuciło,
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i jest to omówione i wiedzą nad
czym mają popracować oraz robią
kolosalne postępy. Natomiast w pozostałych grupach jest tak, że jest
trzech kwalifikatorów i oni ze sobą
nie współpracują, nie przekazują
sobie informacji. Każdy z nich obserwuje danego sędziego oddzielnie, ale nie porównują tego ze sobą.
I jeżeli się trafi tak, że będzie jakiś
beznadziejny mecz, z różnych powodów, to taki kwalifikator powie
„nie, on się nie nadaje”, a drugi powie „u mnie wspaniale”. A już nienawidzę tego, jak ktoś powie, że II Liga
Kobiet grała beznadziejnie i nie było
jak ocenić. A to dopiero przy takim
meczu można napsuć. I tam jest dopiero co omawiać. Ja tego nie rozumiem, że można do tego tak podchodzić. Grupy pozostałe nie mają
takiego systemu. Proponowałem
naszemu przewodniczącemu, że roześlę to do innych grup, ale uznał, że
każda grupa ma sama wypracować
sobie sposób szkolenia i współpracy. Kwalifikuję już 3 rok. Przez dwa
lata mamy 100% skuteczność, jeżeli chodzi o awanse. To nie wynika
z tego jakich mam kwalifikatorów
– czy to jest Dworak, Kasprzyk, Jasiński, Hojka. Teraz też liczę na to, że
dwóch sędziów z naszej grupy awansuje. No chyba, że jakiś kataklizm by
nastał. Więc jeżeli kwalifikator do
tego podchodzi dobrze i chce nauczyć, a sędzia chce się nauczyć to
ma bardzo dobrą szkołę. Natomiast,
jeżeli kwalifikator sobie siedzi i tylko
notuje błędy, nic z tego nie będzie.
Ja mam taki styl, że jak widzę, że sędzia, zwłaszcza drugi, robi błędy, to

w przerwie mówię zawsze, żeby po- cym Wydziału Gier i Dyscypliny oraz
prawił to i to. I to się sprawdza.
członkiem zarządu, to są funkcje,
które mam oficjalnie. Natomiast tak
Powiedział Pan, że sędziowie naj- naprawdę działam we wszystkich
częściej robią błędy, bo się stresują. wydziałach. W wydziale sędziowJakie cechy, poza umiejętnościami skim prowadzę razem z Wojtkiem
technicznymi, powinien posiadać Maroszkiem i Maćkiem Twardowzatem sędzia, by móc sędziować na skim rubrykę, w której odpowiadawysokim poziomie?
my na pytania i wątpliwości sędziów
Przede wszystkim odporność psy- związane z interpretacją przepisów
chiczną. A uzyska ją wtedy, gdy ją w nietypowych sytuacjach. Zawsze
sobie wypracuje. Wrócę tu do Jurka opieramy swoje odpowiedzi na oboWagnera. Ja z nim nigdy nie miałem wiązujących przepisach. Jeżeli nie
problemów, sędziowałem mu różne udaje nam się ustalić odpowiedzi czy
mecze. I nigdy nie zdarzyło się, żeby dojść do porozumienia, wysyłamy
mnie „zaatakował”, czy coś podob- zapytanie do Laszlo Herpai i on nam
nego. Zawsze było dobrze. A wiem, wtedy pomaga. Mamy z nim bardzo
że przez niego jeden z sędziów do- dobry kontakt. Teraz opracowujemy
stał zawału na sali. Rysiek Buczyński, nową bazę pytań, którą do końca
sędzia międzynarodowy, który IO maja powiesimy się na stronie, żeby
w Meksyku sędziował, wszedł na salę sędziowie mogli się z nimi zapoznać.
w Olsztynie, a Jurek zawołał: „No W Wydziale Rozgrywek PZPS mianie, jak on będzie sędziował, to ja łem bardzo duży wkład w stwonie mam prawa wygrać. Chłopaki do rzenie systemu ewidencji klubów
szatni!” I gość padł, nie wytrzymał i zawodników. Mimo, że działa to
napięcia. Utrzymywanie dobrych już prawie idealnie, to w dalszym
relacji z zespołami, zawodnikami ciągu jestem tam konsultantem.
jest bardzo ważne. Jak zdawałem W wydziale ds. młodzieży też jest
egzaminy na szczebel centralny, to realizowane wiele moich pomysłów
też nie miałem problemów. Znałem i sugestii.
wszystkich zawodników, w końcu niedawno z nimi lub przeciwko Przeszedł Pan wszystkie etapy kanim grałem. Powiedziałem im tak: riery sędziowskiej, co Pan ma za„Chłopaki, ja tu zdaję egzamin. Jak miar dalej jeszcze robić. Jakie ma
pokażę po bloku, to czy było, czy nie Pan plany?
było to ręka w górę”
Jak wypracowałem emeryturę, to
poszedłem na nią natychmiast i zaJest Pan nie tylko sędzią, ale też jąłem się tym, co najbardziej lubię
działaczem. Jakie funkcje Pan peł- - siatkówką. I myślę, że przy tym
nił i pełni?
pozostanę.
W PZPS jestem członkiem Komisji
Rewizyjnej, w DZPS przewodniczą- A co robi Ryszard Dietrich, gdy nie

zajmuje się siatkówką? O ile w ogóle są takie momenty.
Jakby się zapytać mojej żony, to takich momentów nie ma. Żeby wiedzieć, ile mi czasu zajmuje praca
przy siatkówce, to trzeba popatrzeć
na trenerów i prezesów klubów. Są
cały dzień na sali, trening kończą
o 20 lub 21. Przychodzą do domu,
jedzą posiłek i … biorą się za papiery. I wtedy zaczynają się telefony do
mnie. Ja mam ograniczenie, żeby po
23 nie dzwonili. Chociaż ostatni telefon miałem o 1:20, ale to tak przez
przypadek im się wcisnęło. Ale tak
to najpóźniej chyba około 23:30
było. I też dużo rzeczy skupia się
na piątku i sobocie. Nie mogą jakoś
zrozumieć, że ja na mecz jadę, że nie
mam w tym momencie dostępu do
Internetu. Ale z drugiej strony kluby po prostu wiedzą, że w trudnych
chwilach zawsze mogą do mnie zadzwonić. A w czasie wolnym, jak już
się taki zdarzy, staram się ćwiczyć.
Na siłowni staram się być 3 razy
w tygodniu. Teraz mam dwa miesiące przerwy, bo przeszedłem operację, ale idę niedługo do lekarza
i zapytam, kiedy i w jakim zakresie
mogę wrócić do ćwiczeń. Poza tym
dużo z żoną wyjeżdżamy. Jeździmy
po Polsce, staramy się dużo być nad
morzem, naszym polskim. Bo to już
w naszym wieku chyba taka temperatura nam najbardziej odpowiada.
Dziękuję bardzo za rozmowę!
PATRYCJA CHUDY

Mecz Mistrzostw Świata 2002 w Argentynie: Brazylia-USA. Ryszard Dietrich jako Sędzia Pierwszy.
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TO BŁĄD POWINIEN ZNALEŹĆ SĘDZIEGO

S

woje 70 urodziny
w ostatnim czasie
obchodził Ryszard
Adamczyk,
częstochowski sędzia
kwalifikator. Z okazji tego
jubileuszu spotkaliśmy się
z Panem Ryszardem by porozmawiać o jego siatkarskiej części życia. A jest o
czym rozmawiać, bo sędzią
jest już 47 lat, a z siatkówką związany jest od ponad
55 lat!

Paulina Boś: Słysząc o tak
długim stażu, nie sposób nie
zapytać o początki Pana zauroczenia naszą dyscypliną?
Ryszard Adamczyk: Pochodzę z miasta, które może się
poszczycić bogatymi tradycjami siatkarskimi. Tak było
też za czasów mojej młodości. Siatkówką zaraziły mnie
siatkarki Częstochowianki –
Zosia Sarek i Basia Kostrzewska, które prowadziły różne
zajęcia sportowe podczas
obozu dla dzieci, w którym
uczestniczyłem. Można domyślić się, że była to głównie
siatkówka. W Częstochowie
funkcjonowały również inne
kluby siatkarskie na czele z
AZSem założonym w 1945
roku przez Mieczysława Hrehorówa. Trzeba wspomnieć,
że Pan Mieczysław skończył w lutym 95 lat, obchodząc równocześnie jubileusz
75-lecia swojej działalności
społecznej. Do teraz aktywnie uczestniczy w siatkarskim
życiu Częstochowy, można
go spotkać między innymi na
meczach AZSu, działa również w Klubie Seniora AZS.
Paulina Boś: Wspomniał Pan
że pierwsze kroki w siatkówce stawiał Pan na wyjeździe
wakacyjnym, można powiedzieć, że był to początek
wielkiej przygody z siatkówką?
Ryszard Adamczyk: Tak.
Dzięki umiejętnościom, które
zdobyłem podczas wakacyj-

nego obozu mogłem później
dołączyć do sekcji siatkówki
w technikum i w klubie Start
Częstochowa.
Siatkówka
nie tylko pozwoliła mi żyć
ciekawie, ale dzięki pasji do
naszego sportu poznałem
swoją żonę siatkarkę 3-ligowego AZSu Częstochowa,
z którą w tym roku będziemy świętować kolejny jubileusz – 50 – lecia małżeństwa.
Z trenowania siatkówki wyeliminowały mnie kontuzje,
ale pozostałem związany
z dyscypliną. Byłem m.in.
kierownikiem żeńskiego zespołu AZS Częstochowa,
później władze Podokręgu
Częstochowskiego zachęciły mnie, bym ukończył kurs
podstawowy na sędziego.
Stało się to w 1972 roku, a po
czterech latach awansowałem na szczebel centralny.
Od tamtego czasu minęło
już 47 lat, razem z żoną wychowaliśmy trzy córki. Cała
nasza rodzina związana jest
ze sportem, ta wspólna pasja
pozwala łączyć pokolenia.
Paulina Boś: 47 lat to imponujący staż, jest co wspominać…
Ryszard Adamczyk: Sędziowanie to zajęcie, które trzeba lubić! Przez te wszystkie
lata przesędziowałem wiele
spotkań. Miałem najwyższe
uprawnienia i znajdowałem
się w grupie „A”, gdy Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego był Andrzej
Kiszczak. Sędziowałem mecze pierwszej ligi mężczyzn
i kobiet oraz Pucharu Polski. Częstochowa była mocnym ośrodkiem siatkarskim,
w którym również w latach
70 i 80 „sporo” się działo.
Odbywały się m.in. Mistrzostwa Europy Straży Pożarnej,
które sędziowaliśmy jako częstochowscy arbitrzy, a na zaproszenie AZSu pojechałem
z drużynami seniorów i juniorów, by sędziować towarzyski turniej międzynarodowy
w Bratysławie. Obecnie je-

Ryszard Adamczyk
stem kwalifikatorem PZPS
i pomagam młodym sędziom
uczyć się tej niełatwej sztuki sędziowania. Sędziowanie
to ważna część mojego życia. Mimo, że trudno mówić
w przypadku bycia sędzią
o karierze, to do każdego
meczu czy turnieju należy
podejść maksymalnie profesjonalnie, a taka postawa
zaowocuje dobrym poprowadzeniem spotkania.
Paulina Boś: Siatkówka to
również częste wyjazdy i ludzie z którymi przeżywamy
te chwile. Niejednokrotnie
spędzając więcej czasu niż
z rodziną.. Może Pan potwierdzić tą kwestię? Jak jest
w Pana przypadku?
Ryszard Adamczyk: Faktycznie na przestrzeni tych
wszystkich lat kiedy związany
jestem z siatkówką poznałem
wiele wspaniałych osób, ko-
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legów sędziów, zawodników,
zawodniczki, działaczy. Miałem zaszczyt sędziować w parze z Włodzimierzem Ociepą,
Ś.P. Andrzejem Wojtalem,
Robertem Dębskim oraz
Mironem
Gospodarkiem.
Z młodszego pokolenia sędziowaliśmy wspólnie z Wojtkiem Kasprzykiem i Irkiem
Wolszczyniakiem.
Zresztą
pięknym
potwierdzeniem
tej kwestii jest miła uroczystość, którą przygotowali mi
koledzy sędziowie na czele
z władzami Wydziału Sędziowskiego PZPS Andrzejem Kiszczakiem i Adamem Żelaznym
oraz moim serdecznym przyjacielem Adamem Ryczkiem.
Podczas meczu Ligi Mistrzów
AZS Częstochowa – Sisley
Treviso
podziękowano mi
i wręczono pamiątkową statuetkę z okazji zakończenia
kariery sędziowskiej z gwizdkiem na szczeblu centralnym.

Paulina Boś: Podczas naszej
rozmowy wspomniał Pan,
że nie ma łatwych meczów,
każdy jest trudny i do każdego należy być dobrze przygotowanym.
Ryszard Adamczyk: Mecze
są różne, jedne są bardziej
zacięte, inne mniej. Natomiast każdy ma w sobie trudność, a wynika ona z faktu,
że każde spotkanie jest ważne dla zawodników, którzy
są aktorami widowiska sportowego. Mecze to swoisty
spektakl, a jego reżyserem
jest sędzia. Trzeba pamiętać,
że najlepszych reżyserów
poznaje się po tym, że nie są
oni widoczni na scenie. Idąc
dalej tym tokiem myślenia
miejscem spektaklu siatkarskiego są hale, gdzie publiczność tworzy atmosferę
poprzez żywiołowy doping.
W latach 70 i 80 takimi halami były ośrodki, w których
swoje mecze rozgrywały
drużyny 1 ligowej Polonii
Świdnica w lidze damskiej
oraz
Beskid Andrychów
w lidze męskiej. Były to hale,
które mi zapadły w pamięć..
Publiczność była bardzo wymagająca wobec wszystkich
uczestników spotkania – zawodniczek, zawodników i sędziów tworząc jednocześnie
niezapomnianą atmosferę.
Paulina Boś: Oprócz sędziowania sprawdzał się Pan
również w innych rolach
związanych z siatkówką proszę opowiedzieć również
o tej kwestii.
Ryszard Adamczyk: Tak,
przez całe życie jestem bardzo mocno związany z siatkówką. W okresie kiedy istniało jeszcze województwo
częstochowskie sprawowałem funkcję Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego
i wiceprezesa naszego okręgu. Natomiast w strukturach
Śląskiego Związku Piłki siatkowej byłem Przewodniczącym Wydziału Dyscypliny
podczas kadencji ŚP. Marka
Kisiela. Razem z Januszem
Cyranem i ŚP. Rufinem Dudą
tworzyliśmy zasady i regulaminy dla funkcjonowania tego wydziału. Obecnie
działam w strukturach czę-

Ryszard Adamczyk (po lewo) z wieloletnim, sędziowskim przyjacielem Adamem Ryczkiem
stochowskiego Towarzystwa
Krzepienia Kultury Fizycznej
sprawując funkcję prezesa.
Działam również aktywnie
w Klubie Seniora AZSu Częstochowa.
Paulina Boś: Wraz z osiągnięciem limitu wieku został Pan
sędzią kwalifikatorem. Jakie
elementy uważa Pan za najważniejsze w dobrym poprowadzeniu zawodów? Na co
zwraca Pan uwagę młodszym

stażem sędziom?
Ryszard Adamczyk: Sądzę,
że niezwykle ważne dla poziomu sędziowania i rozwoju
umiejętności sędziowskich są
obserwacje. Takie spotkania
pomagają wyciągać wnioski
i wiedzieć, które sytuacje
można było rozwiązać w lepszy sposób dla widowiska.
Kwintesencją
sędziowania
jest umiejętność panowania nad dyscypliną podczas
meczu. Równe tempo po-
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dejmowania decyzji i spokojna sygnalizacja to kolejne
istotne kwestie wpływające
na koncentracje sędziego
i mniej emocjonalne zachowania podczas sędziowania
meczu. To błąd powinien
znaleźć sędziego, gdy jest na
odwrót mogą zdarzyć się niewłaściwe decyzje.
Paulina Boś: Dziękuje za
rozmowę! Do zobaczenia na
siatkarskim szlaku!

SPORTOWE EMOCJE CZY
NIESPORTOWE ZACHOWANIE?
T

emat dyscypliny na meczach pojawia się wielokrotnie, niezależnie
od poziomu rozgrywkowego. Poruszany jest zarówno gdy mowa o meczach w najwyższych ligach, jak i podczas zawodów niższego szczebla lub
rozgrywek zespołów młodzieżowych.
Pytanie, które często przy takiej okazji
się powtarza to jak znaleźć „złoty środek” i odróżnić sportowe emocje od
niesportowego zachowania członków
zespołów, na które należy stanowczo
reagować?

PODSTAWOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ, NAD
KTÓRĄ NALEŻY PRACOWAĆ OD POCZĄTKU SWOJEJ PRZYGODY Z GWIZDKIEM
JEST...
zdolność rozróżnienia niewłaściwego/grubiańskiego/niesportowego zachowania od
impulsywnych ale naturalnych reakcji, mieszczących się w definicji sportowych emocji.
Często są to różnice, których nie da się jednoznacznie opisać i opublikować np. w formie
sztywnych, przedsezonowych wytycznych. W
takich przypadkach naturalnym sojusznikiem
każdego arbitra jest duża liczba sędziowskiego treningu i praca nad lepszym czuciem gry
poprzez częstą praktykę. Czy należy sankcjonować każde szarpnięcie zawodnika za
siatkę? Czy zawsze powinniśmy reagować na
okrzyk zdenerwowanego po akcji zawodnika
(z niejednokrotnie wplecionym, popularnym
wulgaryzmem na k...)? Czy wszystkie protesty lub próby rozmowy zawodników, niebędących kapitanami powinny być surowo karane?
Z pewnością większość z Was odpowie na
powyższe pytania podkreślając znaczenie pogrubionych wyrazów: nie każde, nie zawsze,
nie wszystkie. Trzeba jednak wiedzieć kiedy
odróżnić okrzyk zawodnika zdenerwowanego na samego siebie po zepsutej akcji, od
niesportowych słów w kierunku przeciwnika lub sędziów czy też emocjonalne zachowanie członków zespołu przy stanie 14:14
w tie-breaku od grubiańskich protestów co
drugą akcję począwszy od pierwszej piłki
w spotkaniu. Tak jak wspomniałem - tutaj
kluczowa jest częsta praktyka. Nie uchylajmy się od sędziowania w swoich województwach. Podchodźmy do wszystkich rozgrywek
w pełni poważnie, ale traktujmy je także jako
trening przed meczami w najwyższych ligach do których mamy uprawnienia. Tak jak
zawodnicy potrzebują treningu do zagrania
w meczu o punkty, tak sędziowie szczeblowi
powinni praktykować w meczach niższych
czy młodzieżowych lig, aby podczas „gwizdania” meczu I lub II ligi być „w rytmie meczowym”, lepiej odnajdywać się w trudniejszych
sytuacjach i umiejętniej oceniać i odróżniać
zachowania właściwe od niewłaściwych. Po-

Fot. Polsatsport.pl
mocne jest także doświadczenie zawodnicze,
oraz umiejętność empatii. Jak ja zareagowałbym jako gracz w konkretnej sytuacji? Czy pamiętam jak reagowałem gdy grając w juniorach pomyliłem się w pierwszym secie przy
5:4 a jak gdy popełniłem błąd podwójnego
odbicia przy stanie 23:23 w czwartym secie?
Czy moją intencją było niesportowe zachowanie gdy użyłem pod nosem wulgarnego słowa
w reakcji na pozwolenie piłce przebijanej
„za darmo” na upadek w środku boiska?
I oczywiście analogicznie: czy pamiętam
prowokacyjne spojrzenia i odzywki do przeciwnika po spektakularnym bloku, gdzie
miałem świadomość że nie postępuję
w zgodzie z przepisami? Czy wiedziałem, gdy
kolega z zespołu dyskutował z sędzią bo miał
świadomość, że może coś zyskać, a jednocześnie wiedział, że sędzia prędzej podda się presji niż pokaże kartkę? Dlatego w odpowiednim zachowaniu dyscypliny wśród zespołów
tak ważne są: praktyka, doświadczenie i odpowiednie „czucie gry”. A gdy już wyczujemy,
że zespoły zaczynają przesadzać istotna jest
szybka...

sędzia od początku kontroluje dyscyplinę i że
reakcją na każde ich kolejne niewłaściwe zachowanie będą...
SANKCJE.
Sankcje mają to do siebie, że idą za nimi wymierne konsekwencje. Częsta reakcja zespołów na żółtą kartkę? OK, niech Pani/Pan
Sędzia sobie ją jeszcze pokazuje, ona niczym
nie skutkuje. Z czerwoną albo z dwiema „w
komplecie” już jest znacznie gorzej, bo i mają
one realne przełożenie na zdarzenia boiskowe. Idealnie byłoby doprowadzić do sytuacji,
gdy prewencja spełni swoje zadanie i zespół
po ewentualnej żółtej kartce uspokoi się, mając świadomość ewentualnych konsekwencji po kolejnym niewłaściwym zachowaniu.
Jeśli jednak tak się nie stanie nie ignorujmy
tego faktu i reagujmy w zgodzie z Przepisami
Gry. Zawodnik zasłużył na czerwoną kartkę?
Niech ją ujrzy. Asystent trenera zachowuje
się obraźliwie? Niech usiądzie do końca seta
w polu kar. Miejmy jednak pełną świadomość,
że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości aby
zespoły zachowywały się poprawnie. Ważne
jest także to, abyśmy czuli, czy aby sami nie
sprowokowaliśmy niewłaściwego zachowania.
Pamiętajmy jednak, że fakt naszego ewentualnego błędu powinien dać nam poważnie do
myślenia przy ewentualnej chęci zastosowania sankcji, ale w żadnym wypadku nie daje on
zielonego światła na grubiańskie czy obraźliwe zachowanie członków zespołu. Mam po
zakończonej wymianie odczucie graniczące
z przekonaniem, że chyba jednak zbyt liberalnie potraktowałem odbicie rozgrywającego
przeciwnego zespołu a trener zaprotestował? Jeśli jest to zachowanie emocjonalne w
reakcji na mój prawdopodobny błąd najlepiej
abym przymknął oko. Jeśli jednak w trakcie
tych protestów za przecinek służy wspomniane wyżej słowo na k.., a niesportowe pretensje nie ustają mimo rozgrywania kolejnych
wymian - miejmy odwagę i pokażmy, że nie
będziemy czegoś takiego tolerować.

PREWENCJA.
Jeśli uznamy, że zawodnicy lub członkowie zespołu „przeginają”, należy szybko zastosować
działania prewencyjne, które pomogą nam
w lepszym zarządzaniu dyscypliną podczas
dalszej części meczu. Emocjonalne reakcje,
które przekraczają dopuszczalne granice już
w początkowej fazie meczu? Trenerzy, którzy
od 0:0 w pierwszym secie kwestionują każde
odbicie przeciwnika oceniając piłkę jako podwójną, rzuconą lub (co najciekawsze) „niesioną”? Nie bójmy się niezwłocznie wezwać kapitana i w zdecydowany sposób wyjaśnić mu, że
nie będziemy tolerować takiego zachowania.
Miejmy odwagę sięgać po wskazane w Przepisach Gry metody prewencji. Pokażmy słynny „palec” lub upomnijmy żółtą kartką gdy
wiemy, że zespół przesadził i z daną sytuacją
osiągnął poziom dopuszczalnego zachowania.
W wielu przypadkach pozwoli nam to uzyskać
w dalszej fazie meczu dużo spokoju wśród Kartki to też element siatkarskiego show –
zespołów, które będą miały świadomość, że nie bójmy się ich używać.
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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?

W dzisiejszych czasach posiadanie sponsora wojewódzkiego Wydziału Sędziowskiego może nie jest
normą, ale coraz częściej staje się dużą pomocą
w codziennym funkcjonowaniu WS, a przede
wszystkim przy organizacji szkoleń czy kursów, kiedy pomoc finansowa z ich strony jest bezcenna. My
w zamian eksponujemy ich logo na naszych koszulkach sędziowskich, co przynosi Firmom korzyści
marketingowe.
Czas poznać je bliżej! Zaczynamy od prezentacji
Sponsorów podkarpackiego Wydziału Sędziowskiego, a w kolejnych numerach Biuletynu będziemy
przybliżać Firmy współpracujące z kolejnymi województwami.

pozwala zapoznać się z całym asortymentem i dokonywać bezpiecznych zakupów on-line. Rzetelność w prowadzeniu biznesu, czyni Spółkę Jazgot
dobrym partnerem handlowym zarówno w kraju jak
i za granicą.
Zapraszamy do zapoznania się z wizytówką firmy
dostępną na stronie www.jazgot.com.pl oraz stroną sklepu internetowego sklep.jazgot.com.pl (zrzut
ekranu poniżej).

- wykonywanie budowli inżynierskich typu wieże
i kominy,
- wykonawstwo oraz remonty świetlików dachowych,
- piaskowanie na mokro i na sucho,
- naprawy betonu.

Głównym atutem Firmy jest możliwość wykonania
dużych zadań przy jednoczesnym zachowaniu bardzo krótkich terminów ich wykonania. Dowodem
REST URBiS - Generalny Wykonawca Obiektów tego jest ciągle powiększające się grono stałych
zleceniodawców, którzy polegają na jej doświadPrzemysłowych
czeniu.
Firma oferuje:
- generalne wykonawstwo obiektów przemysłoFirma dysponuje własnym biurem projektowym,
wych,
- szybki, fachowy montaż – potwierdzeniem niech które oferuje kompleksową obsługę projektu
we wszystkich jego fazach. REST URBiS wykonuje
będą ich realizacje,
- nowe wyroby, atrakcyjne tak pod względem archi- projekty budowlane umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze kontektonicznym, jak i ekonomicznym,
strukcji, projekty branżowe.
- kompleksowe remonty pokryć dachowych,
- remonty i montaże konstrukcji na obiektach wysokich,
- wzmacnianie obiektów żelbetowych i stalowych,
MAŁGORZATA ARMKNECHT
- zabezpieczenia antykorozyjne betonu i stali,

Województwo podkarpackie – Jazgot oraz Rest-Urbis
Przewodniczący podkarpackiego WS Mirosław
Pałka od pięciu lat współpracuje z szefostwem obu
Firm, które miały także spory wkład w organizację
Mistrzostw Polski Sędziów w 2017 roku.
JAZGOT Sp. z o.o. sp. kom. – główny Sponsor WS
Firma Jazgot jest podkarpackim przedsiębiorstwem specjalizującym się w sprzedaży i serwisie
wózków widłowych. Na Polskim rynku działa nieprzerwanie od 1994 roku. Od tamtej pory rozszerzyła swoje wpływy na terenie całego kraju, otwierając kilka oddziałów. Centrala firmy znajduje się
w miejscowości Łąka, leżącej niedaleko Rzeszowa.
Przedsiębiorstwo mieści się w nowo wybudowanym kompleksie, który obejmuje nowoczesny
dział handlowy, wielostanowiskowy serwis oraz
powierzchnię magazynową sięgającą około 6000
m2.
Firma Jazgot dba o zadowolenie swoich kontrahentów, dlatego dokłada starań, by sprzedawane
przez nią produkty były wysokiej jakości, a obsługa
klientów nie odstawała od światowych standardów. Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż w świecie e-commerce. Nowoczesny sklep internetowy

KATARZYNA
MIESZKOWSKA
ODZNACZONA

W

trakcie niedawnego
spotkania Ligi Siatkówki Kobiet pomiędzy Pałacem Bydgoszcz a Budowlanymi Łódź Katarzyna
Mieszkowska otrzymała z rąk
Dariusza Jasińskiego oraz prezesa KPZPS Ryszarda Ciężkiego legitymację Sędziego Honorowego PZPS. Gratulujemy!

(fot. D. Stoński, www.stonski.pl)
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MAREK MAGIERA
WIDZIANE Z TELEWIZYJNEGO OKIENKA

N

ie wiem kto
był pomysłodawcą aktualnie obowiązującego systemu grania
w naszych ligach, ale
z pewnością ten „ktoś”
zasłużył na nagrodę, albo przynajmniej
przyjacielskie poklepanie po plecach.
Dzięki temu, że walką
o medale zainteresowanych jest sześć drużyn, z automatu emocji
jest więcej i co najważniejsze - na ostateczne
decyzje trzeba czekać
w praktyce do końca fazy zasadniczej.
W tym roku wszystko wyjaśniło się przed
ostatnią kolejką, rok
temu w ostatnim meczu rundy. Pięknie.

Jak wyglądała faza zasadnicza? U panów sportowo się
obroniła, bo nawet mecze
przegrywającego wszystko MKS-u Będzin dało się
oglądać. U pań było z tym
nieco inaczej, niemniej
jednak warto podkreślić,
że zespoły z tak zwanego
drugiego planu były wstanie namieszać zespołom
pierwszej czwórki.

Zobaczymy
teraz
co
przyniesie play off, tak u
panów jak i u pań. Zobaczymy też jak z handicapu
w postaci bezpośredniego
awansu do półfinału skorzystają po dwie najlepsze
drużyny
z
obu
lig,
bo tu
mamy typową szkołę „falenicką”
i
„otwocką”.
Jedna
twierdzi, że dobrze iż najlepsi będą mieli trochę
odpoczynku, druga zaś,
że to bardzo niedobrze,
bo wypada się z meczowego
rytmu. Żeby było weselej,
jedna i druga teoria może
się pokryć w praktyce,
ale tutaj wszystko zależy już tylko i wyłącznie
od uzyskanych wyników.

A jak było sędziowsko? Myślę, że dobrze. Zdarzały się
rzecz jasna błędy, ale kto
ich nie popełnia, prawda?

spotkania jego podopieczne nie wykonały zaleceń
o które prosił szkoleniowiec, co spowodowało
natychmiastową reakcję w
postaci przerwania gry. Po
raz trzeci w secie.
Komentowałem ten mecz
na antenie Polsatu Sport
wspólnie z Tomaszem Wójtowiczem i zacząłem się

głośno zastanawiać, czy to
w ogóle możliwe, aby nikt
tego nie zauważył, albo nie
wyłapał tego elektroniczny
protokół. O fakcie, że to
ja się nie mylę utwierdzili
Mnie utkwiły w pamię- mnie w przekonaniu widzoci dwie sytuacje, żeby wie, którzy na Twitterze
było sprawiedliwie - jedna również zauważyli ten błąd.
z meczu ligi pań, druga
z meczu ligi panów. To naj- Druga sytuacja z meczu papierw panie i mecz PTPS nów. Trefl Gdańsk - ZAKSA
Piła - MKS Kalisz. Tie break Kędzierzyn Koźle i walka
zaczął się od prowadzenia na siatce o piłkę pomięzespołu z Piły 4:0. O czas dzy Michałem Kozłowskim,
poprosił trener ekipy z Ka- który chciał ja rozegrać
lisza Mariusz Wiktorowicz. i Mateuszem Bieńkiem,
Sytuacja w meczu się od- który chciał ją zaatakować
wróciła, MKS wyszedł na z przechodzącej. Pierwprowadzenie i już po zmia- sza decyzja sędziów - błąd
nie stron, przy stanie 9:8 Bieńka. Po wideoweryfiWiktorowicz znów poprosił kacji - błąd Kozłowskiego.
o przerwę. Po wznowieniu W tym miejscu stawiam
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kropkę i polecam lekturę forów internetowych
po tej sytuacji, bo według
mnie błędu nie popełnił ani
jeden, ani drugi.
Na koniec świeżutka sytuacja z meczu Czarnych
z Treflem. Piłkę na prawym skrzydle atakował
Maciej Muzaj. Dobrze zachował się blok radomian,
który zatrzymał piłkę, a ta
kiedy wracała na stronę
gdańszczan, zanim wyszła
w aut, jeszcze otarła się
o atakującego Trefla. Sędziowie tego nie zauważyli
i przyznali punkt drużynie z Gdańska. Radomianie natychmiast poprosili
o wideoweryfikacje. Sędzia nie udał się jednak do
stolika z monitorem, gdyż
Muzaj przyznał się, że piłki dotknął i w jednej chwili
wyjaśnił sporną sytuację.
Abstrahując od bardzo fair
postawy zawodnika Trefla
jest jeszcze jedna rzecz dotycząca głównie emocjonujących pięciosetowych
spotkań nie pozbawionych
kontrowersji. Gdyby tak
śladem Maćka poszli inni
gracze, to niewykluczone,
że w czasie meczu można
by było zaoszczędzić sporo czasu, niekiedy nawet
może i z piętnaście minut.
A przy okazji, ile w całym
sezonie, prawda?
Dobrych meczów w play-offach. I dużo spokoju.
Pozdrowienia dla wszystkich.
Marek Magiera

MÓJ PIERWSZY
RAZ
...w roli Referee Managera :)
C

hłodne, październikowe, poniedziałkowe popołudnie.
Na ekranie telefonu widzę
połączenie od przewodniczącego
WS PZPS Wojtka Maroszka. Propozycja, którą usłyszałem kilka
chwil po odebraniu telefonu była
dla mnie tak niespodziewana, że
na mojej twarzy z pewnością wymalowało się niemałe zdziwienie.

Jeszcze niedawno czytałem w naszym
biuletynie artykuł Szymona Pindrala,
który relacjonował swoje spostrzeżenia
z roli referee managera podczas Mistrzostw Europy w Krakowie. Pamiętam,
że równolegle na pozostałych obiektach
w których rozgrywane były Mistrzostwa
funkcje tę sprawowali Marcin Herbik,
Marek Lagierski i Jarek Makowski, czyli
nasi czołowi sędziowie międzynarodowi, regularnie gwiżdżący PlusLigę i różne rozgrywki europejskie. Tymczasem
teraz, na niecały miesiąc przed Klubowymi Mistrzostwami Świata, to ja słyszę
w słuchawce propozycję pełnienia tej
prestiżowej funkcji podczas rozgrywek
jednej z grup turnieju, w którym zagrają najlepsze klubowe zespoły na świecie
i (co ważniejsze w naszym fachu) którym sędziować będzie absolutna światowa czołówka arbitrów.
Decyzję podjąłem błyskawicznie, jeszcze podczas tej samej rozmowy, nie
czekając aż Wojtek się rozmyśli i wycofa
ze swojej propozycji ;) Kwestie drugorzędne (np. rozmowy z szefem jak wziąć
nieplanowany wcześniej, tygodniowy
urlop mając do dyspozycji zaledwie
cztery wolne dni do końca roku) pozostawiłem sobie na później. W końcu takie oferty nie trafiają się codziennie.
W momencie wstępnych ustaleń, rozgrywki grupy A przy której miałem pracować, zaplanowane były w nowej hali
w Radomiu. „Ja mieszkam w Radomiu,
mecze będą w Radomiu… Czyli zdecydował aspekt terytorialny” – pomyślałem
w pierwszej chwili. Nie zdążyłem jednak
nawet głębiej przeanalizować tego toku
myślenia, bo nie dalej jak 3 godziny od
mojej rozmowy z Wojtkiem, w lokalnych, radomskich mediach gruchnęła
jak grom z jasnego nieba informacja

o
przeniesieniu
mistrzostw
z Radomia do
Płocka z uwagi na problemy
z
terminowym
zakończeniem
budowy radomskiego obiektu.
„To chyba zostałem
najkrócej
funkcjonującym
referee managerem w historii”
–
pomyślałem
podejrzewając,
że oferta mojej
pracy przy Mistrzostwach stanie się nieaktualna w momencie
odebrania
Radomiowi
funkcji
gospodarza
i
przeniesienia
rozgrywek 200
km od mojego rodzinnego miasta.
Moje wątpliwości
rozwiał
jednak
Przewodniczący,
który
odezwał
się na Messengerze w reakcji
na tę informację
i uspokoił słowami: „Rozumiem,
że sprawa aktualna i u Ciebie to
nic nie zmienia?”.
Po tych słowach
Próba generalna, w przededniu inauguracyjnego meczu KMŚ.
wiedziałem,
że
W tle m.in. delegat z Kanady Guy Bradbury oraz sędziowie: Mario Bernaola,
czas zacząć solid- Goran Gradinski, Jaafar Ali oraz Rogerio Espicalsky, którzy wizytowali obiekt.
ne przygotowania, aby nie zmarnego efektu. Zakończyło się na tym,
nować otrzymanej szansy.
że ostatecznie Goranowi zaoszczędzoMistrzostwa rozpoczynały się 26 listo- no konieczności turystycznego lotu
pada, ale praca przy nich wystartowała na trasie Warszawa-Kraków (i później
już kilka tygodni wcześniej. Odbywałem pokonywania dodatkowej ilości kiloliczne rozmowy telefoniczne z organi- metrów samochodem w przeciwnym
zatorami, potwierdzając godziny i miej- kierunku) i po prostu przebukowano
sca przylotów sędziów i delegata czy bilet na taki, którego finalną destynacją
ustalając szczegóły dotyczące transfe- było stołeczne lotnisko Chopina. I tak
rów z lotniska oraz zakwaterowania. Nie ze „swoimi” sędziami i ich sprawami
brakowało telefonów wyjaśniających organizacyjnymi miałem chyba trochę
i odkręcających różne napotkane oko- więcej szczęścia od grupy „rzeszowliczności. Jedna z takich ciekawostek: skiej”, bo tam dwóm arbitrom zarezerGoranowi Gradinskiemu, który leciał wowano lot na błędną datę, czego już
z Belgradu zaplanowano lot do Krako- się odkręcić nie dało (zamiast „standarwa… z przesiadką w Warszawie (przy- dowego” przylotu na dwie doby przed
pominam, że mecze rozgrywane były turniejem mieli wykupione bilety na
w Płocku). Poszukiwania celowości ta- niewiele ponad 24 godziny przed pierwkiego rozwiązania nie przyniosły żad- szym meczem).
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W rozmowach przedturniejowych z organizatorami nieunikniona była także
umiejętność negocjacji i konieczność
forsowania niektórych swoich pomysłów, np. dotyczących zagospodarowania sędziom dnia wolnego od meczów,
w którym (z tego co się wcześniej dowiedziałem) dobrym zwyczajem jest
zapewnienie przyjezdnym gościom
jakiejś atrakcji. Organizatorzy sami
z siebie nie przewidywali żadnego zwiedzania, także trzeba było wziąć sprawy
we własne ręce. Plany były górnolotne – m.in. zwiedzanie płockiej rafinerii czy wizyta w Browarze „Kasztelan”
w Sierpcu. Niestety, nie byliśmy elastyczni terminowo (interesował nas
jeden, konkretny, wolny od gier dzień)
i po licznych telefonach musieliśmy
ostatecznie zadowolić się zwiedzaniem
Płocka w pigułce (z przemiłą, anglojęzyczną obsługą licencjonowanej Pani
Przewodnik) zakończoną kawą i słodkim
poczęstunkiem w jednej z płockich kawiarni.

Podczas wycieczki po Płocku sędziowie międzynarodowi podziwiali nasze nadwiślańskie widoki

się m.in. pytania o transfery, potwierdzenia godzin przylotów czy prośby do
mnie o szybką reakcję po tym, gdy na
lotnisku – wbrew wcześniejszym planom - brakowało umówionej osoby,
która miała czekać (niczym „Wąski” na
„Szakala” w kultowym Kilerze) z karWszyscy sędziowie - wspomniany Goran teczką zawierającą nazwisko danego
Gradinski z Serbii, Ali Jaafar z Bahraj- arbitra, celem bezpiecznego przetransnu, Rogerio Espicalsky z Brazylii, Mario portowania go do hotelu.
Bernaola z Hiszpanii oraz „nasz” Maciej
Twardowski, który podczas turnieju wy- Podczas samego turnieju próbowałem
stępował w roli sędziego rezerwowego, zbytnio nie przeszkadzać sędziom i dedotarli do Płocka w sobotę, dwa dni legatowi ;)… a zupełnie poważnie to
przed pierwszymi meczami. Jeszcze na każdym kroku starałem się wcielić
wcześniej na miejscu był delegat sę- w rolę gospodarza i czyniłem starania
dziowski z Kanady, Guy Bradbury, który aby ich pobyt w Polsce był jak najław Polsce gościł już od piątku. Już przy twiejszy, a osobiste odczucia z wizyty w
okazji samych przylotów przekonałem naszym kraju jak najlepsze. Czasem trzesię jak wygląda praca Referee Mana- ba było przygotować salę do codziennej
gera w praniu. Telefony, wiadomości odprawy, innym razem być prywatnym
i połączenia na WhatsApp’ie od (jeszcze kierowcą i tłumaczem dla sędziów czy
nie poznanych) kolegów z zagranicy po- delegata, którzy potrzebowali pojechać
twierdziły mi, że z pewnością nie będę do galerii handlowej aby zrobić szybkie
na tej imprezie w roli statysty. Pojawiały zakupy lub załatwić niezbędne sprawy.

Identyfikator, który (na całe szczęście) nierzadko działał jak magiczne zaklęcie „Sezamie,
otwórz się” i pomagał w sprawnym załatwieniu różnych spraw dla przyjezdnych sędziów :)
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Nie brakowało z pozoru błahych kwestii
jak konieczność wytłumaczenia hotelowej recepcji, że w pokoju jednego z sędziów nie działa pilot do telewizora albo
gdy zaistniała konieczność zwyczajnego zorganizowania późniejszej kolacji
w przypadku powrotu z ostatnich, wieczornych meczów. Ogólnie rzecz biorąc
próbowałem robić wszystko, aby nasi
goście nie musieli myśleć o żadnych
kwestiach organizacyjnych, postępując
według zasady „Czegoś potrzebujesz?
Daj znać, a postaram się zrobić wszystko aby Ci pomóc.” Nieoceniona okazała
się na pewno pomoc sędziego rezerwowego Maćka Twardowskiego, który odpowiadał na moje liczne pytania
i z własnego doświadczenia podpowiadał gdzie i jakie obowiązki powinien wypełniać w danym momencie Referee
Manager.
O samych klubowych Mistrzostwach
Świata z perspektywy Referee Managera nie będę się rozpisywał, bo doskonale
zrobiła to w poprzednim numerze Kasia
Sajdok-Iwańska, która pełniła tę funkcję
w czasie rozgrywek w Rzeszowie i finałów w Częstochowie. Tak nawiasem –
wydaje mi się, że stworzyliśmy naprawdę dobrze działający na odległość duet
jak na „świeżaków” w nowej roli. Najważniejsza refleksja po tym turnieju jest
taka, że poza sprawdzeniem się w kwestiach typowo organizacyjno-menedżerskich, wiele zyskałem sędziowsko.
Możliwość uczestniczenia przez prawie
tydzień we wszystkich odprawach, bycie częścią zespołu w szatni sędziów
międzynarodowych, podpatrywanie ich
zachowań przed i po meczach, liczne
rozmowy podczas posiłków czy osobiste
porady dla młodszego kolegi od delegata i arbitrów, którzy sędziowali chyba
wszystko co najważniejsze na świecie.
Tego nie zastąpi nawet najlepsze szkolenie teoretyczne. Mnie wypada z tego
miejsca tylko podziękować za otrzymaną szansę, której – mam nadzieję – nie
zmarnuję.
WG

„Z pamiętnika kierownika”
zapiski renegata - cz. 1

W

2017 roku mój gwizdek z kulką zaczął przerywać, a dokładniej korkowa kulka blokowała się w nim co jakiś czas. Dla
wielu sędziów… dla wszystkich zdroworozsądkowych sędziów to byłby
naturalny sygnał, że po prostu trzeba gwizdek wymienić. Dla mnie był
to znak, że moje wysłużone narzędzie pasji potrzebuje odpoczynku.
Oczywiście tylko narzędzie, bo pasja
nie zna czegoś takiego jak odpoczynek…
To byłby dość romantyczny wstęp do
mojej przygody, ale nie jest niestety
prawdą, a przynajmniej nie całkiem.
Zgadza się w zasadzie tylko zablokowana kulka w gwizdku. Rzeczywistość była
dużo bardziej dynamiczna. W 2017 roku
zadzwonił telefon, z którego wynikało,
że ŁKS Commercecon Łódź poszukuje
kierownika drużyny i jest szansa spełniać się w siatkówce w zupełnie nowej
roli. Kilka dni później siedziałem w gabinecie prezesa i ustalaliśmy szczegóły.
Następnego ranka rzuciłem dotychczasową pracę, odwiesiłem gwizdek na
gwóźdź i rozpocząłem codzienne przekonywanie się, że wyobrażenie o byciu kierownikiem zawodowej drużyny
w najwyższej lidze i bycie kierownikiem
zawodowej drużyny w najwyższej lidze,
to są dwie biegunowo odległe rzeczy.
Wielu z was czytając to, pewnie będzie
się uśmiechać i mówić do siebie „Skąd
ja to znam”, bo też wśród sędziów nie
brakuje ludzi związanych od małego z
siatkówką w różny sposób. Część jednak (tak ja ja do 2017 roku), od początku
swojej przygody z tym sportem była tylko sędzią i zna ten teatr tylko z tej jednej
roli – powiadam wam – koniecznie spróbujcie kiedyś innej perspektywy. Choćby z doskoku. Choćby po to, żeby się
przekonać jak ciekawym organizmem
jest drużyna sportowa… Ale spróbujmy
to jakoś sensownie usystematyzować.

i powrotem. Całość? Do kilkunastu godzin. Jasne, że można wokół tego robić
jeszcze inne rzeczy – rekonesans przed
meczem, analiza po meczu. Rozpamiętywanie błędów lub upajanie się bezbłędnością. Zasadniczo jednak same
mecze dla sędziów to oddzielne, niezależne byty, najczęściej ze sobą niezwiązane i każdy z nich tworzy odrębną
historię. Sezon dla sędziego składa się
właśnie z takich jednorazowych historii. W klubie jest ciągłość i tak naprawdę symultaniczność wszystkich meczów
naraz. To jak z dwoma typami seriali:
sędziowanie to np. „Kojak” (dla młodszych sędziów wyjaśnienie – Kojak to
łysy detektyw z lizakiem w ustach – taki
nieuduchowiony Ojciec Mateusz) - każdy odcinek to oddzielna historia, którą
łączy tylko główny bohater, umiejscowienie w przestrzeni i jego cechy. Natomiast nie ma znaczenia jeżeli nie obejrzymy kilku epizodów. Dla klubu sezon
to bardziej „Dynastia” - jedna całość,
czasem z równie absurdalnymi zwrotami
akcji, z Carringtonami, Colbymi i innymi
nie wymienionymi w czołówce. A jest
to historia przenikająca się cały czas,
bo kiedy np. po skończonym meczu,
w autokarze zawodniczki i fizjo zajmują
się teraźniejszością, czyli regeneracją,
a nierzadko spaniem, to w tym samym
czasie kierownik już planuje z coachem
plan treningowy na przyszły tydzień albo
organizację kolejnego meczu, a z kolei
statystyk rozdrapuje przeszłość, czyli
obrabia zakończone spotkanie. Każdy
jest w innym miejscu na osi czasowej, po
to żeby organizm mógł sprawnie funkcjonować. Pewnie będzie jeszcze okazja
szerzej o tym opowiedzieć, bo już widzę
że moje wrodzone gadulstwo nie pozwoli tej powiastki zakończyć na jednej
części. Chętnie opowiem wam o tym,
jak krok po kroku funkcjonuje klub, ale
dziś w ramach wstępu zaleję was ogólnikami, truizmami i innymi mądrymi,
a częściej niemądrymi spostrzeżeniami.

Czy w pracy z drużyną przydaje się doświadczenie sędziowskie? No pytanie
z serii raczej tych głupszych. Pewnie, że
się przydaje. Przede wszystkim od początku nie byłem taki całkiem anonimowy i zagubiony na meczu. Trochę łatwiej
mi było w kontaktach z wami, nie muDla sędziego mecz rozpoczyna się wy- siałem przełamywać wielu barier, które
jazdem rano, przyjazdem na mecz, obo- czasem przełamuje się przez lata. Z kilwiązkami meczowymi, zakończeniem koma z was miałem do czynienia, jako
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przedstawicielami różnych stanowisk
w strukturze ligowej. Nie spodziewałem
się natomiast jednego. Nie przypuszczałem bowiem, że jako sędziemu tak łatwo
przyjdzie mi stanąć po drugiej stronie
barykady, machać rękami i krzyczeć,
kiedy przyznawaliście punkt przeciwnikom, kiedy oczywiście, rzecz jasna,
bezapelacyjnie należał się nam. Mam
szczerą nadzieję, że traktowaliście to
z pobłażliwością i lekkim przymrużeniem oka. Te emocje są naprawdę nie do
opanowania – przynajmniej nie dla mnie.
Czy opowiadałem o was przed meczem
drużynie? No jasne. Nie żeby od razu
każdemu w klubie z osobna robić szesnastostronicową analizę sędziego, ale kto
szybciej sięga po kartki, a kto jest nieco
bardziej pobłażliwy, trener wiedział ode
mnie prawie zawsze. Nie oszukujmy się,
to jest bezcenna wiedza, którą szkoda
zabierać ze sobą do grobu, więc się nią
dzieliłem. Możecie być jednak spokojni
– sędziowie nie stanowią przedmiotu jakichś szczegółowych rozważań – sędzia
jest i sędziuje mecz, żadnej specjalnej
taktyki się pod niego nie wymyśla, choć
ja stoję akurat na stanowisku, że czasem
warto.
Mając doświadczenie sędziowskie wiedziałem też, że kawa, herbata, ciastko,
czy szatnia z toaletą, przygotowane odpowiednio wcześniej to nie są fanaberie,
a po prostu standard, który chciałem
zawsze wam zapewnić, bo to po prostu sprawia, że po podróży sędzia ma
chwile na odpoczynek w normalnych
warunkach. Choć nie ukrywam, że za
każdym razem, kiedy robiliśmy z żoną
zakupy „dla sędziów” nie omieszkałem
z przymrużeniem oka zauważyć, żeby
nie kupować tyle ciastek i paluszków,
żeby się gwizdki nie najadały za mocno
przed meczem, bo zasną na słupku. Ot,
taka mała autoironia.
Jeżeli jeszcze was nie zanudziłem, to
mam propozycję. Piszcie śmiało do naczelnego Szymona Pindrala, o czym byście chcieli poczytać w kontekście pracy
w klubie – kto wie, może coś ciekawego
z tego wyjdzie. Rzecz jasna z góry zaznaczam, że o świętowaniu zdobycia medalu nie powiem ani słowa, choćbyście
mnie mieli żywcem przypalać…
cdn

Snow Volley - rozmowa z Agatą Józefowicz
S
iatkówka na śniegu rozwija się w niesamowitym
tempie. W przeciągu kilku lat rozgrywki ewaluowały
od turniejów towarzyskich do
zawodów rangi CEV i FIVB.
Siatkówka na śniegu przyciąga coraz bardziej znane
nazwiska siatkarskiego świata zarówno halowego jak i
plażowego. W Moskwie w zawodach CEV SNOW VOLLEY
EUROPEAN Tour wziął udział
Lloy Ball – znany amerykański siatkarz i Mistrz Olimpijski z Pekinu. Włodarze FIVB
podejmują szereg działań by
najmłodsza siostra siatkówki
w wydaniu zimowym obecna
była na Igrzyskach Olimpijskich.
W Polsce po raz pierwszy w siatkówkę na śniegu grano w 2015
roku w Rzykach k. Andrychowa, a w 2018 roku odbyły się
pierwsze Mistrzostwa Polski nad
którymi patronat objął Polski
Związek Piłki Siatkowej. Organizatorem wszystkich trzech
wspomnianych turniejów była
firma BDB EVENT. O tym jak
rozgrywki „śniegówki” wyglądają w naszym kraju opowie Agata Józefowicz, sędzia główny II
Mistrzostw Polski w siatkówce
na śniegu, które odbyły się w
dniach 16-17 marca 2019 roku w
Białce Tatrzańskiej.
Paulina Boś: II Mistrzostwa Polski w siatkówce na śniegu za
Nami. Opowiedz jak przebiegał
ten turniej?
Agata Józefowicz: Turniej podobnie jak w poprzednim roku
odbył się w weekend w pięknych
okolicznościach, u podnóża Kotelnicy. Zawody rozpoczęliśmy
turniejem mężczyzn w sobotę,
a panie dołączyły w niedzielę. Do
turnieju zgłosiło się 12 drużyn
męskich i 5 zespołów damskich.
Zawody rozegraliśmy doskonale
znanym wszystkim plażowiczom
systemem brazylijskim odpowiednio na 12 i 8 zespołów. Na 2
boiskach odbyło się 30 meczów,
w których łącznie wzięło udział
61 zawodników i zawodniczek.
Sędziami prowadzącymi byli
Marcin Grzelak, Paweł Kryda
i Łukasz Mischke, za protokół
(w nowej odsłonie) odpowiadali
Patrycja Rojek, Maciej Opiłowski i Katarzyna Kozłowska, a ja
czuwałam nad całością rozgry-

wek sprawując funkcję sędziego
głównego:).

Paulina Boś:
Przed obecnym sezonem Snow
Vo l l e y ’ a
FIVB opublikowała
tymczasowe przepisy
gry
siatkówki
na
śniegu. Czy
wobec poprzedniego
roku nastąpiły zmiany?
Agata JóMimo mroźnej pogody, humor dopisywał naszym sędziom Snow Volleya.
zefowicz: Tak,
wobec poprzedniego sezonu nie i za opóźnienia gry. Podo- dowym w siatkówce plażowej,
zmianie uległo kilka ważnych bieństwo do siatkówki plażowej a teraz za Tobą już drugi turniej
elementów. Można powiedzieć, można natomiast znaleźć w oce- w siatkówce na śniegu. Trudno
że siatkówka na śniegu po tych nie odbicia piłki oraz zmianie sędziuje się „śniegówkę”? Pyzmianach to nowa dyscyplina. stron boiska. Dokonywana jest tam szczególnie w aspekcie waJeśli chodzi o zmiany wobec co 5 punktów tak by obydwa ze- runków pogodowych:)
przepisów, według których gra- społy miały porównywalnie takie
liśmy w poprzednich edycjach same warunki do gry.
Agata Józefowicz: Jak sędziukluczowe kwestie to m.in.: forje się na hali wiemy wszyscy :).
mat setów, skład zespołu, zmia- Paulina Boś: Które zespoły pora- Plażówkę najczęściej sędziujemy
ny zawodników czy dotknięcie dziły sobie najlepiej ze zmianami przy wysokiej temperaturze do
piłki w boku. Mecze rozgrywane przepisów i zaprezentowały się której już przywykliśmy, czasasą (niezmiennie) do 2 wygra- najlepiej i mijających Mistrzo- mi mamy mniej szczęścia i pada
nych setów (natomiast) zmiana stwach Polski?
deszcz. „Śniegówkę” natomiast
dotyczy ilości punktów potrzebsędziuje się przy niskich temnych zespołowi do wygranej Agata Józefowicz: Wśród Pań peraturach. Idealną pogodą dla
w danej partii. Wygrywa zespół, najlepsze okazały się znane rozgrywania takich turniejów
który jako pierwszy zdobędzie z boisk siatkówki plażowej: Iza- jest słońce i nawet lekki mrozik.
15 punktów z zachowaniem bela Błasiak, Justyna Tylutki, Takie warunki były w poprzed2 punktowej przewagi. Tie bre- Karolina Kirszensztein i Aleksan- nim roku, widoczność na nasze
ak rozgrywany jest analogicznie dra Zdon. Srebro wywalczyły: Tatry jest wtedy idealna, a zawodo setów 1 i 2. Zespoły grają Agnieszka Wołoszyn , Joanna dy obserwowane są przez liczw składach maksymalnie 4 oso- Kujawska, Aleksandra Okońska nych narciarzy korzystających
bowych, nie jak w poprzednich i Dominika Balcerowicz, a brąz z uroków zimy. W tym sezonie
latach 2 - osobowych. Na bo- Paulina Kuzior, Paulina Szcza- pogoda nas nie rozpieszczała,
isku znajduje się 3 zawodników/ wińska,
Paulina Smolarek a brak słońca szczególnie w sozawodniczek plus ewentualnie i Witkowska Nikola. Wśród męż- botę dał nam w kość. Panowały
1 rezerwowy. Tak jak w siatkówce czyzn bezkonkurencyjni byli Ka- raczej niezbyt sprzyjające wahalowej blok jest poza limitem rol Szczepanik, Michał Korycki, runki, ale cieszymy się, że obyło
odbić przysługującym zespoło- Piotr Groszek i Rafał Hasiak. Na się bez deszczu, co zapowiadano
wi. Ciekawostkę stanowią zmia- drugim stopniu podium stanęli w prognozach pogody przed
ny - każdemu zespołowi przysłu- Kamil Kulbacki, Gabriel Feldman weekendem. Organizator zagują dwie na set, z tą różnicą, że i Maciej Mata, a brąz wywalczyli dbał o wszystkich uczestników
zawodnik nie musi powracać na Michał Muszyński, Damian No- zawodów i przygotował świetną
boisko za tego samego zawod- wak i Wojciech Pernak. Trzeba atrakcję by rozgrzać się po menika, który go zmieniał. Zespoły wspomnieć, że Panowie Michał czu. Tuż przy boiskach ustawiono
mogą ustawiać się dowolnie, nie Korycki i Karol Szczepanik wy- bańki z gorącą wodą. Niestety
ma błędu ustawienia, zawodnicy stępują w turniejach europej- my jako sędziowie nie mieliśmy
muszą jedynie zagrywać zgodnie skich pod egidą CEV.
okazji skorzystać z tego sposobu
z przyjętą na początku seta rona rozgrzewkę w jacuzzi. Nam
tacją. Kolejną analogią do siat- Paulina Boś: Sędziujesz siatków- pozostawała gorąca herbata
kówki halowej jest ta sama skala kę halową na szczeblu central- w przerwach pomiędzy meczasankcji za niewłaściwe zachowa- nym, jesteś sędzią międzynaro- mi.
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ażdy z nas zdaje sobie sprawę jak ważne jest
utrzymanie koncentracji podczas całego meczu na jednakowym, wysokim poziomie. Poszukując informacji na ten temat natknęłam się
na materiał dotyczący koncentracji przygotowany
dla sędziów koszykówki. Mimo, iż jest to inna dyscyplina sportu, inne przepisy gry oraz inny sposób
sędziowania to jednak przygotowanie mentalne
do meczu i zachowanie koncentracji jest tak samo
ważnym czynnikiem wpływającym na prowadzenie
przez nas zawodów. Podczas meczu system nerwowy poprzez wszystkie nasze zmysły pobiera wiele
informacji pochodzących z różnych źródeł. Aby
odnieść sukces i zachować koncentrację bardzo
ważne jest, aby filtrować informacje i skupiać się
jedynie, na tych które są dla nas szczególnie istotne
i ważne.

Według Teorii Koncentracji Nideffera skupianie uwagi przesuwa się
wzdłuż dwóch wymiarów: wymiaru OBSZARU (od ogólnego do wąskiego) i wymiaru KIERUNKU (wewnętrznego lub zewnętrznego),
co skutkuje czterema różnymi rodzajami skupiania uwagi/koncentracji.

Dobry sędzia to taki, który w trakcie meczu zmienia wymiar swojego skupienia od zewnętrznego-ogólnego (tj. badanie wzrokiem
całej sytuacji) do zewnętrznego-wąskiego (tj. kontrola odbicia piłki,
kontakt zawodnika z piłką, siatką) i ogólnego-wewnętrznego (podejmowanie decyzji – błąd/akcja poprawna). Sędziowanie na wysokim poziomie wymaga szybkiego czasu reakcji i podejmowania decyzji, dlatego bardzo ważne jest, aby nie zostać za długo w jednym
wymiarze skupiania uwagi, a także w maksymalny sposób eliminować informacje, które nas rozpraszają a skupiać się na tych, które
są dla nas istotne. Staraj się zawsze szybko dostosowywać swoją
uwagę do tego co obecnie dzieje się na boisku.
Zauważ, że kiedy zaczynasz myśleć o popełnionym przed chwilą
błędzie pojawia się zwątpienie w siebie i negatywne myśli, wzrasta
pobudzenie, a uwaga zaczyna się mimowolnie ograniczać i staje się
bardziej wewnętrzna. Możesz wtedy pozostać zbyt długo w swoim
wewnętrznym skupieniu i stracić szansę zobaczenia i rozpoznania
ważnych informacji, które dzieją się aktualnie na boisku. Jeśli tak
się stanie, ważne jest, aby przenieść swoją uwagę tak szybko, jak
to możliwe, na ogólne spojrzenie na mecz (aby zobaczyć „duży obraz”) i skupić się na informacjach napływających z boiska. Zmiana ta
zwykle następuje w ciągu kilku sekund, czasami w ciągu sekundy lub
dwóch, w zależności od tempa akcji i wydarzeń na boisku.
Każdy z nas powinien znaleźć swój własny sposób na utrzymanie
maksymalnego poziomu skupienia w każdej fazie meczu – może
w tym pomóc używanie np. własnych słów kluczowych i wewnętrznej samodyscypliny („skup się”, „wróć do meczu”), liczenie odbicia
piłki w zespole lub dobry kontakt wzrokowy z sędzią, który ukrytym
gestem lub słowem pomoże nam zmobilizować się i skupić na grze.
Chyba większość z nas spotkała się z tzw. syndromem trzeciego seta
(ok. 45-60 min od rozpoczęcia meczu), kiedy to nasza koncentracja
spada. Jest to naturalny proces – człowiek nie jest w stanie utrzymać przez długi okres czasu 100 % koncentracji (dlatego właśnie
lekcje w szkole trwają 45 min, żeby w maksymalny sposób wykorzystać czas skupienia uczniów, dłużej trwające lekcje byłyby po prostu nieefektywne). Wykorzystujcie przerwy między setami np. na
napicie się wody lub krótkie ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.
Zachęcam Was również do indywidualnego treningu koncentracji
- w Internecie można znaleźć wiele metod i technik poprawy koncentracji. Im bardziej będziesz skoncentrowany i zrelaksowany tym
lepiej będziesz prowadził zawody i wychwytywał istotne informacje
potrzebne do podejmowania prawidłowych decyzji sędziowskich.
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