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Tegoroczne Mistrzostwa Europy były udane dla naszych arbitrów.
W turnieju żeńskim wielki sukces odniosła Agnieszka Michlic,
która była Sędzią Pierwszym meczu finałowego. Dobre opinie zebrał
także Maciej Twardowski, który rozstrzygał zmagania mężczyzn.
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O

NA NOWY SEZON

grywki, tak aby przyjmujący znaleźli
się w określonej, założonej taktycznie,
formacji. Jeżeli w wyniku takiego przemieszczenia się zawodnicy popełniają
błąd ustawienia, to sędzia musi zareagować – korzyść dla zespołu z popełnianego błędu jest bezsporna. Po
drugie niestety zauważamy, iż część sędziów nie reaguje na rozgrywających,
którzy przedwcześnie wybiegają przed
przyjmujących i popełniają parumetrowe błędy ustawienia. Takie błędy daleko
Biuletyn to dobre miejsce, by podsu- wykraczają poza margines niepewności
mować wskazówki, jakie wypracował co do ustawienia stóp w momencie wyWydział Sędziowski PZPS na nowy se- konania zagrywki.
zon. Bardzo ważne, byśmy je wszyscy
tak samo rozumieli i konsekwentnie od Druga wytyczna, to kwestia błędu zasłony w zespołach młodzieżowych.
początku sezonu stosowali.
Jak zauważyliśmy na turniejach kwaPierwsza wytyczna dotyczy błędu usta- lifikacyjnych do młodzieżowych Miwienia. Zauważyliśmy dwa niepokojące strzostw Polski występuje kontrast
zjawiska, na które zbyt rzadko reagu- między ekipami skupionymi na jakości
ją sędziowie. Po pierwsze zdarza się, gry, a zespołami dla których zachoważe w zespole przyjmującym następuje nia taktyczne, jak w szczególności zanieuprawniona zamiana pozycji dwóch słanianie z premedytacją widoku przyjzawodników przed wykonaniem za- mującym, są istotą gry. Nie mówiąc już
o padających z ławki rezerwowych lub
bok konferencji szkoleniowych szczebla centralnego
i śląskiej miałem przyjemność
uczestniczyć we wrześniu
w szkoleniach dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim. Wszędzie widziałem uśmiechniętych, wspaniałych pasjonatów siatkówki. Życzę, by zapału,
satysfakcji i uśmiechu starczyło nam
wszystkim na cały nowy sezon.

Wspólna polsko-ukraińska
konferencja szkoleniowa
we Lwowie!

U

kraiński Wydział Sędziowski zaproponował, by
w 2020 roku zorganizować wspólne szkolenie
przedsezonowe. Zapytani
w OSSA polscy sędziowie entuzjastycznie przyjęli tę propozycję. Zatem w dniach 29 - 30 sierpnia przyszłego roku nasza kursokonferencja
odbędzie się we Lwowie!
Warto rozważyć zakup biletów lotniczych, które potrafią obecnie być
niezwykle atrakcyjne. Oczywiście
- jeśli to możliwe albo wymusza to
harmonogram lotów - warto przewidzieć czas na zwiedzanie miasta.

między zawodnikami na boisku poleceniach „zasłoń”, „przesuń się”, czy
„podnieś ręce”. Dlatego w rozgrywkach młodzieżowych należy zwalczać
takie zachowania i uwzględniać przy
ocenie zachowania zespołu zagrywającego grupowanie się zawodników,
unoszenie rąk w górę, przesuwanie się
w reakcji na ruch przyjmujących i inne
formy zasłaniania widoku przeciwnikowi.
Trzecia sprawa to staranność przy odnotowywaniu zmian zawodników. Okazuje się, że po likwidacji tabliczek z numerami zwiększyła się liczba błędów
w zapisach zmian w protokołach zawodów. Dlatego prosimy, by aktywnie
w proces zmiany zawodników włączyli
się sędziowie II. Najlepiej, gdyby aktywnie regulowali ruchem zawodników
w strefie zmian oraz słownie potwierdzali sekretarzowi parę numerów, mówiąc: „schodzi …, wchodzi …”. Tempo
dokonania zmiany zawodników nie jest
dla nas priorytetem, najważniejszy jest
bezbłędny zapis w protokole.

POLSKA OFENSYWA!

Ostatni rok to polska ofensywa na najbardziej prestiżowe
nominacje w zawodach CEV i FIVB. Gdy byłem wybierany
na Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego PZPS, zaznaczyłem, iż nie tylko nie zamierzam zagarniać wszelkich
możliwych splendorów zagranicznych dla siebie, ale walczyć
o to, by polscy sędziowie siatkarscy zyskali w Europie siłę
taką, jak mają Rosjanie i Włosi. I jesteśmy na najlepszej drodze, by tak się stało!
Najbardziej prestiżowe nominacje w ciągu ostatniego roku:
Paweł Burkiewicz – półfinał Ligi Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa
Świata
Marcin Herbik – finał Pucharu CEV
Wojciech Maroszek – półfinał MŚ, finał KMŚ, Puchar Świata
Agnieszka Michlic – Uniwersjada, finał Mistrzostw Europy
Agnieszka Myszkowska – finał FIVB World Tour
Katarzyna Sokół – finał CEV Golden League, MŚ U-17
Maciej Twardowski – Montreux, ćwierćfinał Mistrzostw Europy
WOJCIECH MAROSZEK
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AGNIESZKA MICHLIC

FINAŁOWA ROZGRYWKA

P

osędziować mecz finałowy Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy,
Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich… Nie mieliście nigdy takich
marzeń? Ja MAM! Zaczęło się niewinnie od
marzeń o klasie Związkowej, ale jak to mówią: apetyt rośnie w miarę jedzenia…

była rewelacyjna! Peter nie budował niepotrzebnie ciśnienia, wierząc w nas, nasze
umiejętności i nasze profesjonalne podejście do turnieju. Choć z pewnością jemu też
nie było łatwo, bo przed turniejem wszyscy
otrzymaliśmy od władz Europejskiej Federacji wiadomość z życzeniami powodzenia
oraz...
krótką i klarowną
informacją, na
temat konsekwencji popełnienia poważnego błędu w
trakcie turnieju. Dużo czasu
spędzaliśmy
wszyscy razem.
Spacerowaliśmy, chodziliśmy na basen
(kryty, w podziemiach hotelu), siłownię
c z y
na zakupy.
Nominacja na mecz finałowy CEV EuroVolley 2019
to dla Agnieszki Michlic największy sukces w karierze C z a s e m
udało
Nominację na turniej finałowy Mistrzostw nam się również coś zwiedzić.
Europy przyjęłam z wielką radością. Wreszcie! Tak sobie pomyślałam. No bo kiedy, je- Dużo żartowaliśmy! I chyba właśnie
śli nie teraz, mam zaliczać turnieje senior- ta doskonała atmosfera między
skie?! Wcześniej uczestniczyłam co prawda nami była najlepszą podbudową
w trzech turniejach finałowych Mistrzostw dobrej pracy sędziowskiej. Po fazie
Europy, ale młodzieżowych. Były nawet grupowej musieliśmy niestety poMistrzostwa Świata. Też do 23 lat. Jedy- żegnać Bogdana, dwa dni później
nie dwie Uniwersjady, Igrzyska Europejskie Vladimira… Było nam przykro, ale
i Klubowe Mistrzostwa Afryki, gdzie po raz zasady są nieubłagane. Do Ankary
pierwszy pogwizdałam mecz finałowy za dojechała Zorica Bjelic – szefowa
granicą, należały do tych dłuższych turnie- delegatów sędziowskich w trakcie tego
jów seniorskich, w których uczestniczyłam. turnieju, Ozan Sarikaya – sędzia z Turcji
Nie oszukujmy się, nie zawsze grały tam ze- oraz Ivaylo Ivanow z Bułgarii. W hali atmosspoły z największymi umiejętnościami…
fera z meczu na mecz się zagęszczała. Pojawiła się nerwowość osób odpowiedzialnych
Początkowo doszły mnie słuchy, że na Mi- za widowisko, ale my staraliśmy się niczego
strzostwa Europy mam jechać, ale tylko nie zmieniać. No, może poza małym szczena rundę wstępną – grupową. I tak byłam gółem… przybycie Ozana zmieniło wszystko
szczęśliwa! Ale wkrótce nadeszła oficjalna w naszym postrzeganiu Turcji… ;)
nominacja i informacja o wyjeździe do Ankary na 20 dni! Będę w szóstce sędziów,
którzy zostają do końca! WOW! Niezależnie od tego jakie mecze dostanę, to milowy
krok w mojej tzw. karierze!
Po przylocie do Ankary (podróż jak zwykle dostarczyła przygód, choć jak na moje
możliwości, były one naprawdę niewielkie
– kiedyś chyba napiszę książkę o moich podróżnych perypetiach ;-)) spotkałam grupę starych znajomych. Peter Koncnik jako
delegat sędziowski, Juraj Mokry ze Słowacji, Ilaria Vagni z Włoch, Koen Luts z Belgii,
Vladimir Oleynik z Rosji i Bogdan Stoica
z Rumunii. Wszystkich już wcześniej spotkałam, z większością sędziowałam. Atmosfera

W trakcie turnieju 5 razy pełniłam funkcję
sędziego pierwszego, cztery razy drugiego, dwa razy byłam sędzią challengowym
i dwa razy rezerwowym. Mecz 1/8 na górze,
podobnie ćwierćfinał, w półfinale jako sędzia drugi… To było całkiem dużo. W ostatni
dzień tylko dwa mecze.. Nas sześcioro… Czy
przeszło mi to przez głowę, że pogwiżdżę finał? Przeszło, ale bardzo nieśmiale i raczej
w sferze marzeń. Przecież „politycznie” nie
miałam najmniejszych szans. Jedyną nadzieję dawały wcześniejsze mecze w turnieju…
Szło mi naprawdę nieźle.
Cud się jednak wydarzył! Marzenie się spełniło! Zostałam nominowana na mecz finałowy!!! Z Włoszką Ilarią Vagni. Po raz pierwszy i dotąd ostatni dwie kobiety prowadziły
mecz finałowy Mistrzostw Europy w 2009
roku. Zorica Bjelic i Susana Rodrigez. W 10
lat później pełniąca już inną funkcję Zorica
zapytała: jesteś gotowa na finał? Zaskoczona odpowiedziałam: JESTEM! Jestem, bo
w życiu trzeba zdobywać szczyty! Trzeba

Nominacja na mecz finałowy

w coś wierzyć i do czegoś dążyć! Przecież
właśnie po to wychodzimy na każdy mecz
ligi szkolnej, wojewódzkiej, na szczeblu, by
zdobywać doświadczenie, żeby kiedyś posędziować mecz, który dziś wydaje się tylko
mglistym marzeniem. Ktoś powie: czym ona
się tak podnieca?! Przecież to tylko Mistrzostwo Europy i to… kobiet. Być może dla
kogoś to niewiele, ale dla mnie to bardzo
dużo! 25 lat zajęło mi pokonanie tej drogi.
Mam nadzieję, że kolejne cele przede
mną, ale tego co będzie nikt z nas nie jest
w stanie przewidzieć. Dziś cieszę się swoim małym sukcesem i wiecie co… nawet
nie przypuszczałam, że tak wiele osób mi
kibicuje! Dziękuję! :-)
AGNIESZKA MICHLIC

Zdajecie sobie sprawę z tego ile jest rodzajów
baklavy? To zaledwie ułamek! (A. Michlic)
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RELACJA Z TURNIEJU
OLIMPIAD SPECJALNYCH

W

dniach 29 sierpnia 1 września br. w Łódź
Sport Arena odbył
się Europejski Turniej
Zunifikowanej Piłki Siatkowej
Olimpiad Specjalnych, w którym
wspólnie z Szymonem Pindralem
mieliśmy przyjemność uczestniczyć.

Sporty Zunifikowane pozwalają trenować i rywalizować wspólnie sportowcom niepełnosprawnym i w normie
intelektualnej (nazywanych partnerami). Dzięki temu sportowcy z niepełnosprawnościami podnoszą swoją
sprawność fizyczną i umiejętności stawiając czoła rywalom a jednocześnie
świetnie się przy tym bawiąc. Wiek
i poziom sprawności zawodników
i partnerów są szczegółowe określane
dla każdej dyscypliny.
Koncepcja połączenia sportowców
z niepełnosprawnością intelektualną i tych w normie intelektualnej po
raz pierwszy została wprowadzona w
Stanach Zjednoczonych w połowie
lat 80-tych. Pomysł ten miał na celu
postawienie nowego wyzwania przed
sprawniejszymi zawodnikami i wpieranie równości i integracji.
Dzisiaj inicjatywa ta dotyczy prawie
wszystkich dyscyplin wchodzących
w skład Olimpiad Specjalnych. Konkurencje Sportów Zunifikowanych
są ważną częścią Światowych Igrzysk
Olimpiad Specjalnych, tak samo jak
zawodów na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym.

Sporty Zunifikowane umożliwiają zawodnikom:
• Poznanie nowych dyscyplin,
• Doskonalenie umiejętności sportowych,
• Zdobycie nowych doświadczeń ze
współzawodnictwa,
• Integrację – każdy z zawodników drużyny ma gwarancję odegrania w niej
ważnej roli,

• Poznanie rówieśników i nawiązanie
przyjaźni (program stanowi forum pozytywnej interakcji społecznej między
członkami drużyny i często prowadzi do
powstania długotrwałych przyjaźni,
• Uczestnictwo w życiu społeczności.
W turnieju wzięły udział drużyny z Polski, Serbii, Włoch i Niemiec. Współorganizatorem wydarzenia był Polski
Związek Piłki Siatkowej oraz Europejska
Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV).
Zmagania zawodników obserwowali
ambasadorowie Olimpiad Specjalnych:
serbski mistrz olimpijski z Sydney Vladimir Grbić oraz nasz wieloletni wybitny
reprezentant Polski Sebastian Świderski. Dodatkową atrakcją dla uczestników
turnieju było oglądanie na żywo meczu
reprezentacji kobiet Polska – Włochy
podczas Mistrzostw Europy Kobiet, które miały miejsce w tym samym czasie
w Łodzi.

Mecze odbywały się w oparciu o przepisy gry w piłkę siatkową z drobnymi
modyfikacjami:
• W czasie gry na boisku musi przebywać 3 zawodników i 3 partnerów,
w ustawieniu naprzemiennym. W przypadku kontuzji graczy dopuszczalna
jest proporcja na boisku: 3 zawodników
i 2 partnerów.
• Zawodnik Libero: zespoły mają możliwość wyznaczenia jednego zawodnika
libero w każdym meczu.
• Kolejność serwisu: kolejność serwowania i ustawienie na boisku w czasie
gry powinna być naprzemienne: raz
zawodnik, raz partner. Gdy drużyna zagrywająca zdobywa kolejne 3 punkty,
jego/jej zespół wykonuje rotację do
Zawody sędziowała para arbitrów
następnego zagrywającego i nadal zamiędzynarodowych: Magdalena
grywa.
Niewiarowska oraz Szymon Pindral
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• Wszyscy zawodnicy muszą wziąć udział o pozytywne relacje między zawodnikami. Zorganizowano także wspólny trew grze.
ning prowadzony przez ambasadorów –
• Zespoły mogą być mieszane.
V.Grbica i S.Świderskiego.
Poziom drużyn biorących udział w turnieju był niejednorodny, głównie z uwa- Wspaniale było patrzeć jak, w szczególgi na różne stopnie niepełnosprawności. ności, osoby z niepełnosprawnościami
Specjalna Komisja Ekspertów czuwała czerpały radość z gry i z jakim oddaniem
nad tym, aby w każdym meczu reali- walczyły o każdy punkt. Jednocześnie
zowana była zasada pełnego zaanga- były bardzo pozytywnie nastawione do
żowania wszystkich członków drużyny. swoich przeciwników i chętne do naJeśli Komisja stwierdziła, że w drużynie wiązywania znajomości, nawet jeśli nie
dominujący są partnerzy i ograniczony byli w stanie się z sobą porozumiewać
jest udział w grze zawodników z niepeł- z uwagi na brak znajomości języka obnosprawnościami to tuż po zauważeniu cego. Nie to było dla nich ważne, bo łą-

pozytywną energią i wrażliwością w stosunku do swoich niepełnosprawnych
koleżanek i kolegów. Tak kreowały grą,
aby dać jak najwięcej grać słabszym
osobom, nie były nastawione na zwycięstwo, ale na sprawianie radości gry
osobom z niepełnosprawnościami. Miło
było patrzeć, jak na boisku ich dopingują, celebrują każdą udaną akcję swoich
zawodników, przybijają piątki a nawet
przytulają, jeśli komuś się coś nie udało i nie mógł się z tym pogodzić. Osoby
z niepełnosprawnościami w zupełnie
inny, bardziej ekspresyjny sposób reagowały bowiem na wydarzenia na boisku.

czył ich sport i siatkówka – w wolnych
chwilach zawodnicy różnych krajów
zaczynali odbijać ze sobą piłkę, zachęcając jednocześnie pozostałych do dołączenia do nich. I tak nagle w przerwie
obiadowej zamiast odpoczywać – zawodnicy wszystkich drużyn, pomieszani między sobą, rozgrywali sobie krótki
mecz przyjaźni. Innym razem fizjoterapeuta jednej z drużyn poprowadził
rozgrzewkę przed meczem także z dla
przeciwników – wspólnie przygotowywali się do meczu :-)

Widać było ich ogromne zaangażowanie
i ogromną radość z odbicia każdej piłki
czy też skutecznego wykonania serwisu – spontaniczne okrzyki, uśmiech na
twarzy i ogromna radość.

tej sytuacji gra była przerywana a trenerzy otrzymywali upomnienie. W trakcie całego turnieju Komisja interweniowała tylko kilka razy a trenerzy od razu
korygowali swoich zawodników lub dokonywali ich zmiany. Nad zmianami zawodników, liczbą i kolejnością zagrywek
dzielnie czuwali lokalni sędziowie z Łodzi – Mateusz Kaliszczuk i Jakub Wlaźlik
– im również należą się podziękowania
za kreowanie super atmosfery i opracowanie autorskiego systemu kontroli
zawodników zagrywających :-)

Cały turniej przebiegał w niezwykle Mnie osobiście ujęła drużyna z Włoch.
miłej atmosferze. Zarówno organiza- Jako partnerzy występowały trzy młode
torzy, jak i opiekunowie drużyn dbali dziewczyny, które emanowały ciepłem,
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Sędziowanie tych zawodów było dla
nas (pozwalam sobie pisać również
w imieniu Szymona) prawdziwą przyjemnością, bo na tym turnieju nie ważny był poziom sportowy, ale pozytywna
atmosfera i stworzenie dla uczestników
profesjonalnego widowiska i przyjaznej
atmosfery.
MAGDALENA NIEWIAROWSKA

Sprawiedliwi w obiektywie

Polscy Sędziowie są gotowi do nowego sezonu (fot. M. Pałka)

Dziwny challenge

S

poro osób pyta, czy
aby przy challenge
w czasie Mistrzostw
Europy nie zdarzały się
jakieś kombinacje. Na
przykład przy jednej
z piłek setowych w meczu Polek z Niemkami
powstała wątpliwość,
czy niemiecka zagrywająca nie nadepnęła aby
linii końcowej. Obraz
challenge, który pokazano wyglądał, jakby
analizowano
zupełnie
nie tę sytuację: nie ta
noga, nie ta linia.
Tego samego dnia do dużych kontrowersji na tym
samym tle doszło w meczu
Turczynek z Holenderka-

mi. Jak pokazuję na fotografiach miejsce upadku
piłki zupełnie nie pasuje na
pierwszy rzut oka do obrazu challenge.
Tajemnicę wyjaśnia porównanie logo Mistrzostw Europy widoczne na koszulce
sędziego liniowego z tym
w rogu ekranu. Otóż obraz
challenge okazuje się być
lustrzanym odbiciem rzeczywistości! Podobno DataVolley odpowiedzialna za
ten challenge specjalnie
pokazuje ten obraz, by…
nie wzbudzał on wątpliwości…
WOJCIECH MAROSZEK
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MAREK MAGIERA
WIDZIANE Z TELEWIZYJNEGO OKIENKA

Wielkie brawa dla Agnieszki i... kibiców

K

iedy piszę te słowa trwają jeszcze mistrzostwa
Europy siatkarzy
i o nich może
następnym razem. Dzisiaj kilka zdań na temat
kobiecego Eurovolleya,
bo warto w kontekście
tego wszystkiego co
wydarzyło się w Łodzi
i Ankarze zwrócić uwagę
na kilka historii. Dla nas
w sumie miłych, więc
tym bardziej warto.
Na początek gratulacje dla
Agnieszki Michlic. Sędziowanie finału mistrzostw Europy to wielkie wyróżnienie
i splendor. A poprowadzenie
go praktycznie bezbłędnie
to wielka rzecz. Naprawdę
wielka, kiedy na boisku ma
się gospodynie, a za plecami
kilka tysięcy wrzeszczących
tureckich kibiców. Agnieszko - wielkie brawa dla Ciebie! Gratulacje!
Mistrzostwa Europy były
udane niemalże pod każdym
względem. Sportowo było
elegancko, organizacyjnie
w sumie też, choć kilka rzeczy można było przygotować zdecydowanie lepiej,
ot choćby ceremonię zakończenia turnieju. Ogólnie
jednak impreza na duży plus.
Co cieszy najbardziej? Mimo
wszystko chyba fakt, że trybuny wypełniły się kibicami
i żyły podczas meczów. Atmosfera podczas spotkań
Polek w Łodzi i Turczynek w
Ankarze była niesamowita.
Dla wielu siatkarek było to
całkiem nowe doświadczenie, a dla wielu jedyne i niepowtarzalne, które wspominać będą do końca życia.
Najwięcej znaków zapytania dotyczy przyjętej formuły rozgrywania turnieju.

Cztery kraje w roli gospodarzy to chyba jednak za
dużo, przynajmniej o dwa,
podobnie ma się rzecz jeśli
przyjrzymy się rywalizacji
24 zespołów. Dysproporcje
między najlepszymi, a najsłabszymi są zbyt wyraźne.
Argument, że chodzi o popularyzację dyscypliny nie
za bardzo przekonuje, bo jak
spopularyzować siatkówkę

wśród kibiców w kraju, który
z kretesem przegrywa mecz
0:3 i zdobywa po piętnaście
punktów w secie? Kibice kochają sukcesy, kochają zwycięstwa, bo o to w tej zabawie chodzi, porażki nikogo
na świecie nie interesują.
Druga rzecz dotyczy systemu grania w sześciozespołowych grupach. Niestety
system ten sprzyja różnego
rodzaju kombinacjom, aby
przygotować sobie najlepszą drabinkę w drodze
do decydujących meczów
o medalach i może dochodzić do sytuacji, że komuś
będzie się „opłacało” przegrać mecz, żeby później
mieć łatwiej. Oczywiście
w sporcie zawodowym liczy się efekt finalny, czyli
zwycięstwo w turnieju, z
drugiej strony istotą sportu
jako takiego jest przecież
wygrywanie. Niestety do

takich sytuacji prowokują
zasady rozgrywania turnieju
i możliwość zamiany miejsc
w grupowych tabelach, tylko po to, aby drużyny pełniące obowązki gospodarza grały mecze 1/8 finału
u siebie. I tak, ktoś kto był
drugi może zostać przestawiony na miejsce trzecie,
a ktoś kto był trzeci na miejsce czwarte. Działa to też

w odwrotną stronę. Czwarty może zostać trzecim,
a trzeci drugim. Trochę to
ze sportowego punktu widzenia dziwne, by nie powiedzieć dosadniej.
Jeżeli chodzi o aspekt sportowy, to finałowa rozgrywka
wyraźnie wskazała kierunek
w którą stronę idzie kobieca
siatkówka. Siła, siła i jeszcze
raz siła. Całkiem niedawno wystarczyło mieć jedną
dobrą skrzydłową i można
było pokusić się o jakąś niespodziankę, o dobry wynik.
Teraz nie ma na to szans. Na
podium w Ankarze stanęły najsilniejsze i najbardziej
ofensywne zespoły turnieju, więc nie ma tu mowy
o
żadnym
przypadku.
Czwarte miejsce naszej reprezentacji jest znakomitym
wynikiem, potwierdzającym
tezę, że drużyna trenera
Jacka Nawrockiego idzie
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w dobrym kierunku. Przeglądając portale społecznościowe widać, że wielu kibiców jest rozczarowanych.
Chyba jednak niesłusznie,
bo serducho i marzenia to
jedno, a umiejętności to
drugie. Tych nam w Ankarze zabrakło. I nie chodzi
tu o umiejętności stricte
siatkarskie, bo te nasza drużyna oczywiście posiada.
Chodzi o umiejętność wygrywania. A to przychodzi
z czasem. Właśnie tą umiejętnością Serbia wyszarpała
mistrzowski tytuł, bo gdy
wydawało się w tie-breaku,
kiedy Turczynki prowadziły
9:6, że już wszystko jest pozamiatane, to właśnie wtedy
wyszło ogromne doświadczenie - było nie było - aktualnych mistrzyń świata.
Na koniec słowo o kibicach.
Tych w Polsce i zasiadających na trybunach Atlas
Areny w Łodzi. Wszystkie
ekipy, które przyjechały do
naszego kraju były zachwycone postawą fanów i każdej
z nich pewnie coś zapadnie
w pamięci na długo. Rytmiczne oklaski podczas odgrywania hymnu Italii przed
meczem z Polską wywołały
na twarzach Włoszek oraz
członków całej ekipy szerokie uśmiechy, bo u nich
w kraju takie zachowanie widowni to... standard.
Niesamowicie musiała się
czuć grupka rosyjskich kibiców
po
przegranym
ćwierćfinale z Włoszkami,
kiedy ubrani w ludowe stroje rosyjskie opuszczając halę
z głośnym okrzykiem „Ra-si-ja” pożegnani zostali przez
polskich kibiców gromkimi brawami. Wydaje się to
wręcz nieprawdopodobne,
ale tak rzeczywiście było.
Marek Magiera

„W ZDROWYM CIELE... ZDROWE CIELE”
ROZMOWA Z MIROSŁAWEM PAŁKĄ

30

lat z gwizdkiem, wiele
meczów, awanse i podróże a nawet sport bo „w zdrowym ciele
zdrowe ciele” - tym
razem o sobie opowie wam Mirek Pałka.

roku przez dziewięć kolejnych sezonów
sędziowałem rozgrywki na poziomie 2 ligi.
Przyszedł rok 2010 i awans na 1 ligę, a po
ostatnim sezonie zostałem nominowany do
sędziowania Ligi Siatkówki Kobiet. Tak więc
czeka mnie wkrótce kolejny debiut. Muszę
zaznaczyć, że tak długa i dość owocna przygoda z gwizdkiem byłaby dużo trudniejsza
do zrealizowania, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie ze strony rodziny, zwłaszcza żony
i teściów, którzy przejmowali opiekę nad
dorastającymi synami kiedy ja poświęcałem
się rozwijaniu swojej pasji.

W tym roku obchodzisz 30-sto lecie sędziowania. Jak zaczęła się twoja kariera, skąd
w ogóle pomysł na sędziowanie?
Wiesz, wolałbym używać określenia „przygoda z siatkówką”, bo słowo kariera jest nieco na wyrost. Pewnie nie będę oryginalny,
ale wszystko zaczęło się od prób zaistnienia
na parkiecie jako zawodnik. Moje plany zostały szybko zweryfikowane, gdyż nikczemny, jak to określił jeden z trenerów, wzrost
w wieku 15 lat (176 cm) skierował moją aktywność sportową w stronę piłki nożnej.
Nie mniej jednak, amatorski kontakt z siatkówką utrzymałem. Oczywiście nie mogło
mnie też zabraknąć na halach sportowych
jako kibica. Gdzieś z tyłu głowy wciąż jednak tliła się chęć bycia bliżej emocji sportowych i bardziej aktywnego udziału w wydarzeniach na parkiecie. I tak, jesienią 1989
roku, jeszcze kiedy byłem w szkole średniej,
wraz z grupą kolegów zareagowaliśmy na
ogłoszenie w lokalnej prasie o kursie podstawowym i zgłosiliśmy się do wojewódzkiego związku w Rzeszowie, aby po około
dwóch miesiącach szkolenia uzyskać stosowne uprawnienia. Pamiętam, jak nieco
z zaskoczenia, trzy dni po zdaniu ostatnich
egzaminów, zostałem nominowany, aby
zweryfikować swoje umiejętności w „warunkach bojowych”, stojąc na linii na meczu
ligowym Resovii, która wtedy jeszcze grała
w ekstraklasie. Teraz takie „eksperymenty”
w ligach profesjonalnych raczej nie wchoPodczas jednego z meczów towarzyskich
dzą w grę :-) Debiut był chyba udany bo
Aleksander Śliwka wyraźnie chciał sprawdzić co
później dość regularnie obsługiwałem meMirosław Pałka trzyma na „słupku” sędziowskim ;-)
cze jako sędzia liniowy.
Podobno człowiek szybciej się uczy pływać
jak go wrzucają na głęboką wodę. Jak to się
potoczyło dalej?
Po sześciu latach poświęconych na doskonalenie swoich umiejętności w rozgrywkach
wojewódzkich, dostałem szansę pokazania
się „na zewnątrz”. Najpierw pojechałem na
część praktyczną. Był to półfinał MP juniorek w Krakowie. Moją pracę oceniał wtedy
śp. Emilian Siracki. Potem przyszła pora na
teorię, na którą dane było mi podróżować
na drugi koniec Polski - do Suwałk. Oba
sprawdziany udało się przejść pozytywnie
co pozwoliło mi w 1995 roku rozpocząć sędziowanie jako sędzia szczebla centralnego. Doskonale pamiętam pierwszy sezon,
w którym miałem całe pięć wyjazdów
(wtedy dwudniowych) m.in. do Lubania
czy Opola. Miałem więc szansę rozwinąć
się nieco pod kątem turystycznym ;-). Po
trzech latach w drugiej lidze kobiet i kilku
obserwacjach zostałem nominowany na
wyższy szczebel, czyli do sędziowania 1 ligi
kobiet i 2 ligi mężczyzn. Należy tu dodać,
że uprawnienia do sędziowania 1 ligi kobiet
dotyczyły wtedy zarówno 1 ligi (seria B) jak
również ekstraklasy (seria A). W wyniku
reformy w grupach uprawnień przeprowadzonej przez ówczesny WS PZPS, od 2001

Tego awansu wyżej to ci z całego serca życzę. Ale nie samymi awansami człowiek żyje
:-) Ostatnio sędziowałeś turniej na otwarcie boisk szkolnych. Miło było wrócić na
„stare śmieci”?
Wydawać by się mogło, że to było wczoraj, a tu 30 lat minęło jak z bicza strzelił…
Tak jak wspomniałem wcześniej, uprawnienia sędziowskie uzyskałem będąc w klasie
maturalnej Zespołu Szkół Technicznych w
Rzeszowie. Swoje pierwsze kroki jako sędzia
stawiałem m.in. w przyszkolnej hali gimnastycznej rozstrzygając (z różnym skutkiem)
sporne sytuacje w meczach kolegów ze
szkolnej ławy. A co do „starych śmieci”… Lubię wracać tam gdzie byłem … ;-). Jeszcze
w czerwcu zostałem wstępnie poproszony
o udział w uroczystym otwarciu nowych
boisk szkolnych. Z radością przyjąłem zaproszenie, bo ze szkoły średniej pozostały
mi miłe wspomnienia i duży sentyment do
miejsca, w którym spędziłem pięć lat życia.
Tak więc, po 30 latach historia zatoczyła
koło i pojawiłem się w mojej szkole jako już
nieco bardziej doświadczony arbiter. Miałem przyjemność sędziować towarzyskiego
seta pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz
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zaproszonymi gośćmi, wśród których byli
m.in. siatkarze Asseco Resovii. Wszystko
w miłej, przyjacielskiej atmosferze okraszonej sporą garścią dobrego humoru.
Czyli jednym słowem super impreza. Wiadomo, że bycie sędzią to nie tylko wyjazdy
na mecze. Czy oprócz sędziowania pełnisz
w swoim związku lub w PZPS jakieś funkcje?
W sumie masz rację. Od wielu lat aktywnie działam w strukturach wojewódzkiego
związku piłki siatkowej. Wcześniej jako członek Wydziału Sędziowskiego odpowiadałem
m.in. za szkolenie wojewódzkich sędziów.
W 2016 roku zostałem obdarzony dużym
zaufaniem ze strony lokalnych arbitrów
i obecnie mam zaszczyt kierować pracą WS
PWZPS. Jeśli chodzi o województwo, to
jestem jeszcze członkiem zarządu Podkarpackiego WZPS. Ponadto, od trzech lat, na
zaproszenie Wojtka Maroszka, jestem zaangażowany w pracę Wydziału Sędziowskiego
PZPS.
Tyle zadań! Czy ty masz jeszcze czas na
cokolwiek innego? Co Mirek Pałka robi
w wolnym czasie, o ile go posiada?
Nie samą siatkówką człowiek żyje (podobno). Na pewno moim hobby jest aktywna
turystyka - lubię podróżować i poznawać
nowe miejsca. Nawiasem mówiąc, właśnie
dzięki sędziowaniu miałem szansę poznać
sporą część naszego pięknego kraju. Dla
przykładu, niedawno, podczas dwudniowych wyjazdów na mecze play-off na Dolny Śląsk, zahaczyłem o zamek Książ i szczyt
Ślęża. Od paru lat wakacyjny wypoczynek
z rodziną poświęcamy na odkrywanie Bałkanów, a ostatnio pozostajemy pod urokiem Macedonii. Czasami, mając choćby
wolny jeden dzień, lubię wyskoczyć w Bieszczady, żeby poszwendać się po Połoninach
albo pojeździć na rowerze po okolicach
Rzeszowa. Stare rosyjskie przysłowie mówi
„w zdrowym ciele zdrowe ciele” :-) więc od
kilku lat regularnie uczęszczam na różne zajęcia fitness, ostatnio bardziej koncentrując
się na specjalistycznych treningach kettlebell. Teoretycznie sędziowanie siatkówki nie
wymaga wielkiej kondycji jednakże uważam,
że mecze trwające nieraz ponad 2,5 godziny
wymagają również dobrego przygotowania
fizycznego.
Tyle lat z gwizdkiem to pewnie dużo różnych ciekawych sytuacji meczowych i nie
tylko. Podzielisz się jakaś ciekawa historią?
Najważniejszą częścią mojej całej przygody są wspaniali ludzie, których spotkałem
i spotykam na swojej drodze. Od wielu
z nich sporo się nauczyłem. Z nimi przeżyłem
wiele wspaniałych chwil, zwłaszcza podczas
wspólnych wyjazdów na mecze i turnieje.
W ciągu trzydziestu lat historii się trochę
nazbierało, ale nie sądzę by były one na tyle
interesujące aby się z nimi dzielić. Może to
i dobrze, bo to oznacza, że w miarę bezkonfliktowo udało się przejść przez te kilkadziesiąt sezonów. Oczywiste jest, że nie udało
się uniknąć pomyłek bo te się zdarzały
i pewnie jeszcze się przytrafią (odpukujemy
w niemalowane…). Poza tym uważam, że nie
ma sędziów odpornych na błędy, a wszystko

Mirosław Pałka

to podstawa baza do dalszego rozwoju lecz
oceniani jesteśmy za praktyczne umiejętności, które
„sprzedajemy”
na parkiecie.
Uważam również, że wskazana jest spora
dawka pokory
wobec
własnych umiejętności, szacunek dla innych
uczestników
Statuetka za 30 lat pełnienia funkcji sędziego piłki siatkowej, z a w o d ó w ,
którą Mirosław Pałka otrzymał we wrześniu bieżącego roku. a także zdolność elastycznego podejścia
jest tylko kwestią czasu i okoliczności. Istotdo
różnych
ne jest, żeby pracować nad tym aby moż- sytuacji na boisku i poza nim. Nie zapomiliwość popełnienia błędu zminimalizować najmy również, że w naszym fachu bardzo
oraz wyciągać wnioski ze swoich (a najlepiej wiele zależy po prostu od łutu szczęścia
cudzych ;-) ) błędów. Ponadto, fundamen- i uśmiechu losu. Teraz dochodzę do wniotalne znaczenie ma również doświadczenie, sku, że część powyższych przemyśleń odktórego nabywa się z upływem czasu.
nieść można nie tylko do młodych adeptów
sztuki sędziowskiej…
Co byś w takim razie poradził młodym sędziom na starcie?
Bardzo mądre słowa. Czy wzorowałeś się na
Przede wszystkim dużo cierpliwości i wy- kimś pod względem sędziowskim?
trwałości w dążeniu do doskonałości. Moim Oczywiście. Pierluigi Collina za chazdaniem, bardzo istotne jest intensywne ryzmę
i…nienachalną
fryzurę
;-)
zdobywanie doświadczenia sędziując moż- A tak poważnie – lista byłaby dość dłuliwie jak najwięcej zawodów. Praktycz- ga, nie potrafię wskazać jednej osoby
nych umiejętności nie nabywa się poprzez i nie chciałbym kogoś pominąć. Pomimo
oglądanie transmisji w TV lecz w wyniku sporego już doświadczenia, wciąż uważnie
sprawdzenia się w realnych warunkach me- obserwuję, analizuję i wdrażam w praktyce
czowych, podejmując setki decyzji. Teoria
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zachowania wielu koleżanek i kolegów po
fachu. Uważam zresztą, że polscy sędziowie
to absolutny top światowy i to nie tylko ci
sędziujący zawody międzynarodowe, ale
i ci sędziujący niższe szczeble rozgrywek.
Zauważyć należy, że nasi arbitrzy są coraz
częściej widziani na najważniejszych imprezach o randze europejskiej i światowej, co
w istotny sposób wpływa na postrzeganie
naszej marki w środowisku. Naprawdę jest
się od kogo uczyć. Wracając do sedna - na
pewno duży wpływ na mój rozwój jako sędziego miało dwóch starszych kolegów,
z którymi miałem przyjemność nieco częściej
sędziować i podglądać ich „warsztat” – Robert Dworak i Marek Litwiński. Obaj obecnie
w roli kwalifikatorów pracują z młodszymi
pokoleniami arbitrów.
Jakie masz plany na przyszłość? Te sędziowskie i pozagwizdkowe.
Cóż… Czas nie stoi w miejscu. Do limitu wiekowego obowiązującego w sędziowaniu na
szczeblu centralnym pozostało mi jeszcze
kilka sezonów. Planuję ten okres wykorzystać możliwie jak najlepiej, doskonalić swoje
umiejętności oraz uczyć się nowych rzeczy.
Równolegle, zdobytą wiedzą i doświadczeniem chciałbym dzielić się z młodszymi
arbitrami z Podkarpacia. Na pewno chciałbym, aby małżeństwo z siatkówką trwało jak
najdłużej, czy to jako aktywny sędzia, czy
jako osoba wspierająca rozwój dyscypliny
zarówno w województwie jak i kraju. A co
do planów poza siatkówką… Na pewno, przy
odrobinie wolnego czasu chciałbym odwiedzić jeszcze kilka ciekawych miejsc.
ROZMAWIAŁA PATRYCJA CHUDY

Rok 2050

„Stanowisko sędziego siatkówki wyprowadzić!”

P

amiętacie, kiedy biały strój przestał być świętym dress codem
sędziego? Ja też jak przez mgłę.
A co z wideoweryfikacją? Dalej
traktujecie ją jako nowinkę techniczną?
Ja też już nie. A jak… wyobrażacie sobie
koniec waszej kariery? Czy aby na pewno w waszym ostatnim meczu zejdziecie
ze słupka? Otóż zaprawdę powiadam
– ci, którzy dziś zaczynają przygodę
z gwizdkiem na pewno nie skończą
w ten sposób. Opowiem wam, co się
stanie z sędziami – na moje oko – za lat
trzydzieści.

Wszystko zacznie się od piłki. Z dużym prawdopodobieństwem pozostanie okrągła i jej
główne parametry być może za mocno się
nie zmienią, ale kilka drobiazgów do niej dołożą. Siatkę czujników na powłoce – na bank!
Do tego kilka chipów, mikroprocesorów, ze
dwa wzmacniacze lampowe (no może tu lekko przesadzam) i w ogóle włożą w nią takie
śmieszne klocki, co to przez nie prąd bzzz
i coś to powoduje (skończyłem elektronikę na poziomie szkoły średniej, ale z języka
technicznego to ja tylko „prąd bzzz i wtedy
głośniczek ijooooijooo”). Grunt, że ta piłka
będzie w stanie zarejestrować bardzo dużo
i przesłać dane do komputera… i to właśnie
wysadzi sędziów ze słupka.
No to po kolei. Czy sędzia będzie potrzebny do oceny sytuacji pole/aut? Na dobrą
sprawę już jest niepotrzebny. Gdyby tylko
o ocenę zetknięcia piłki z podłożem chodziło, to dzisiejszy hawk-eye mógłby swobodnie sędziować mecze. Natomiast ta piłka
w połączeniu z naszpikowanym czujnikami
podłożem będzie mogła bez żadnych opóźnień przesłać informację, gdzie spadła.
Jednakowoż czy upadła w dane miejsce po
bloku, czy bez niego? Nic prostszego! Każdy
zawodnik bowiem ma chip. Nieistotne czy
wszczepiony pod skórę, wszyty w koszulkę,
czy zatopiony w podeszwę buta. Grunt, że
piłka będzie mogła zarejestrować sekwencję
dotknięć i za pomocą odpowiedniego algorytmu ocenić, że: zagrywka 7A, przyjęcie
11B, odbicie 4B, atak 8B, dotknięcie 2A, aut

– punkt dla zespołu B. Hola, hola, ale zawodnik 8 zespołu B jest w drugiej linii! Nadepnął,
czy nie nadepnął linię ataku? No przecież jak
ma chip, a boisko czujniki, to jednocześnie
do programu spływają dane z piłki i z chipa
zawodnika, więc program nałoży na siebie
dane i wypluje wynik w ciągu nanosekundy. W siatce oczywiście również są czujniki,
które we współpracy z piłką ocenią, czy była
ona w czasie ataku powyżej górnej taśmy.
Przeczuwacie co jeszcze ta piłka potrafi
ocenić w połączeniu z chipami od zawodników? Tak właśnie! Skoro umie przesłać
sekwencję odbić, to potrafi też zarejestrować dwa odbicia tego samego zawodnika
i jeżeli te odbicia nastąpią w określonym odstępie czasu (czyli np. strzelam – więcej niż
8 milisekund), to prześle dane o podwójnym
odbiciu. Rzecz jasna przesłanie informacji
do systemu o długości kontaktu piłki z zawodnikiem, to bułka z masłem, więc piłkę
rzuconą też już mamy z głowy. Można się
spierać, czy bezduszna maszyna w czasie widowiskowej akcji nie będzie gwizdać „8 milisekund i już! - żadnej tolerancji”. To prawda,
ale czy nie sądzicie, że to naprawdę bardzo
niska cena za wyeliminowanie ułomności
ludzkiej percepcji? Czy taka ocena akcji będzie gorsza niż rozchwianie celownika, które
w mniejszym czy większym stopniu dotyka
każdego sędziego, że o zwykłych wielbłądach nie wspomnę, które to cała hala widziała, a sędzia nie i później przez pół kariery
się zastanawia, jak mógł tego nie gwizdnąć?
Myślę, że świat gotów jest na takie drobne
poświęcenie w widowisku.

Czy taki system przyzna czas? A nie? Już
w zasadzie czasy przyznaje program po zgłoszeniu z tableta trenera. Sędzia gwiżdże już
chyba tylko dla zachowania romantyzmu
i pokazania, że nad tym w jakiś sposób panuje. Tak samo dzieje się przy zmianach.
Jedyna modyfikacja będzie dotyczyć sposobu rejestracji zmiany. Dziś akceptuje ją
e-scorer kliknięciem, wkrótce zrobi to system – zawodnik schodzący przytknie kciuk
do czytnika na słupku i zawodnik wchodzący
zrobi to samo – bzz i zmiana w protokole się
właśnie zapisała. Zmianę narzuconą, czy ponowne wyznaczenie libero będzie zgłaszał
do systemu z tableta trener i chyba właśnie
e-scorer oraz sędzia drugi stracili robotę.
To jednak nie koniec. Czy elektronika sobie
poradzi z opóźnianiem gry? Bez problemu.
Od zakończenia akcji do rozpoczęcia kolejnej ma minąć nie więcej niż 12 sekund.
I koniec! Kto nie zdąży, ten ma problem. Ale
czy bezduszna maszyna odróżni przerwę na
wycieranie parkietu od zawiązywania buta?
A będzie musiała? Przy boisku wykonanym z superchłonnego materiału, który się
momentalnie osusza? Czy coś pominąłem
istotnego? No tak. Losowanie… Protokół
sam sobie wylosuje, kto zagrywa i na której
stronie boiska, to chyba jasne.
Pozostaje jednak wciąż kilka światełek w tunelu. Po pierwsze, wiem że odkąd zaczęliście
to czytać, uśmiechacie się z przekąsem, wiedząc, że z dyscypliną elektronika sobie nie
poradzi. I to jest całkiem prawdopodobne.
Co prawda sędziowanie przez maszynę będzie obiektywne i nie będzie rodzić emocji,
bo ona błędów ludzkich nie popełni. Widzimy jak bardzo wideoweryfikacja uspokoiła
grę – jeżeli zaś wszystko będzie oceniane
przez bezduszną elektronikę, to spięć będzie
jeszcze mniej, ale nie można ich wykluczyć.
Przecież zawodnicy mogą się po prostu nie
lubić i po ludzku prowokować i zachowywać
niestosownie. Czy coś da się z tym zrobić?
Może pomiar parametrów chemicznych
siatkarza? Wydzielany poziom czegoś fizjologicznego, na podstawie czego można ocenić zachowanie gracza i udzielać mu sankcji?
Może… ale tego jeszcze nie jestem sobie
w stanie wyobrazić, a w każdym razie niczego, co byłoby niezawodne. Tu widziałbym
wciąż człowieka, który ma sobie z tym radzić. Na pewno jednak będzie to wymagać
innych umiejętności i kwalifikacji od sędziego niż dziś.

Dalej jest równie prosto. Ocena ustawienia
– no przecież chipy zawodników przekazują
informację o położeniu gracza w momencie
kiedy piłka przesyła do systemu dane o kontakcie z zagrywającym. Ale czym ten zagrywający uderza piłkę? Dłonią, nogą? Na podstawie swojego położenia i np. rozpoznania
struktury materiału, z którym się styka,
piłka będzie wiedziała czy to dłoń, czy but.
Oczywiście po zagrywce dane też powiedzą,
czy piłka przeleciała nad grupą obiektów,
które mogą tworzyć zasłonę. Siatka w czasie
akcji rzecz jasna nie pozostaje bezczynna, bo
przekazuje informacje o kontakcie z zawodnikiem, a także położenia jego dłoni w stosunku do jej płaszczyzny, zatem mamy też
z głowy gwizdanie siatek i przełożeń. Nie
muszę chyba wspominać, że ocena kontaktów z antenką, ciałami obcymi czy przekroczenie linii środkowej nie sprawi takiemu
systemowi najmniejszych kłopotów?
To już prawie koniec, więc trzeba dodać
konkluzję, że człowiek jest zawodny, a co
Odetchnijmy na chwilę od samej wymiany. za tym idzie, trudno oczekiwać, że stworzy
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niezawodną elektronikę. Musi być więc ktoś,
kto będzie czuwał nad tym, czy system nie
zwariował i nie zaczął robić głupot. Żeby
jednak wiedzieć, czy program i urządzenia
nie sprzeniewierzają się czasem przepisom,
trzeba te przepisy znać, a więc osoba nadzorująca pracę systemu, tak czy owak będzie
sędzią. Być może z wiedzą inżynieryjną, ale
jednak sędzią.
Rzecz ostatnia, która może w przyszłości
uratować pozycję sędziego – wspaniała
zdobycz ludzkiej wiedzy, czyli lobbing! Dlaczego? Nie wiadomo… Żartuję, oczywiście
że wiadomo. Ktoś tworzy przepisy, ktoś zasiada w ciałach decyzyjnych. Te ktosie, to

nierzadko sędziowie, a więc mają wciąż pole
do popisu, aby tworzyć i modyfikować dyscyplinę tak, aby znalazły się w niej elementy, w których technika nie zastąpi człowieka
z gwizdkiem…

będzie stworzyć zupełnie dwie oddzielne
komórki sędziowskie? Jedne po staremu dla arbitrów z gwizdkiem, a drugie dla rozgrywek prowadzonych przez systemy elektroniczne?

Miała być ostatnia rzecz, ale jest jeszcze niemalże post scriptum, bo warto dodać że na
dzień dzisiejszy nawet elektronicznego protokołu nie jesteśmy w stanie wdrożyć poniżej drugiego poziomu rozgrywek ze względu
na skalę i koszty, więc moja wizja owszem
jest realna w ciągu trzydziestu lat, ale czy
w obrębie całej dyscypliny? Inteligentne
systemy sędziujące zawody szkolne lub ligi
wojewódzkie? Wątpliwe. Może więc trzeba

Jak więc przyszłość czeka tych drugich? Sędzia psycholog do utrzymania sportowego
poziomu emocji podczas gry? Do tego sędzia inżynier do nadzoru systemu prowadzącego zawody? Czy też sędzia – romantyczny
symbol minionych epok, który będzie jak
dźwięk spustu migawki w aparatach cyfrowych? Do niczego niepotrzebny, ale jednak
tak silnie zakorzeniony w tradycji i psychice,
że nikt sobie bez niego nie wyobraża meczu?

NADCHODZĄCE NOMINACJE NASZYCH

SĘDZIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
2 runda CEV Ligi Mistrzów Mężczyzn
Shakhtior SOLIGORSK - Ford Store Levoranta SASTAMALA
SI: BERNSTRÖM Stefan
SII: TWARDOWSKI Maciej
Data: 5/7.11.2019

2 runda CEV Ligi Mistrzów Kobiet
Vasas Óbuda BUDAPEST - Luka BAR
SI: BOULANGER Marie-Catherine
SII: MICHLIC Agnieszka
Data: 15.10.2019

1/16 Pucharu CEV Mężczyzn
Hypo Tirol AlpenVolleys HACHING - Przegrany meczu 3 rundy LM
SI: HERBIK Marcin
SII: BALANDZIC Predrag
Data: 10/12.12.2019
VK OSTRAVA - Przegrany meczu 3 rundy LM
SI: HULKA Serhiy
SII: PINDRAL Szymon
Data: 10/12.12.2019
Przegr. meczu 3 rundy LM - Hypo Tirol AlpenVolleys HACHING
SI: KRÓL Piotr
SII: RISTOVSKI Vlatko
Data: 17/19.12.2019
Lindemans AALST - Active Living Orion DOETINCHEM
SI: HECKFORD Nicholas
SII: NIEWIAROWSKA Magdalena
Data: 17/19.12.2019
Przegr. meczu 3 rundy LM - LAUSANNE UC
SI: MACIEJEWSKI Maciej
SII: HEPP Carole
Data: 17/19.12.2019

1/16 Pucharu Challenge Mężczyzn

1/16 Pucharu CEV Kobiet
Dimurol Libby’s LA LAGUNA - Przegrany meczu 3 rundy LM
SI: LOPES PINTO Pedro
SII: SOKÓŁ Katarzyna
Data: 3/5.12.2019
Orbita ZNU Zodush ZAPORIZHZHYA - Saugella MONZA
SI: LAGIERSKI Marek
SII: GALL Jakub
Data: 3/5.12.2019

1/16 Pucharu Challenge Kobiet
PVK Olymp PRAHA - Calcit Volley KAMNIK
SI: NIEDBAŁ Anna
SII: BURHEIM Ellen Mari
Data: 3/5.12.2019
Zwycięzca meczu poprzedniej rundy - Hapoel KFAR SABA
SI: JANIK Tomasz
SII: ZGURI Endri
Data: 3/5.12.2019

GENTOFTE Volley - ACS Volei Municipal ZALAU
SI: BERDNIKOV Maxim
SII: JANIK Tomasz
Data: 10/12.12.2019

WOJCIECH GŁÓD
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PODSUMOWANIE SEZONU
PLAŻOWEGO 2019
ZA
sędziami
szczeblowymi
siatkówki plażowej pracowite lato. Ci
z Nas, którzy łączą sędziowanie na plaży i hali,
bezpośrednio po zakończeniu sezonu halowego
zmienili klimatyzowaną
halę na piaszczyste plaże, na których panowały tropikalne upały
przeplatane z deszczowymi
weekendami..
Jak mówią bardziej doświadczeni arbitrzy sędziowanie siatkówki
plażowej buduje charakter i nie jest to tylko
kwestia temperatury.
Każdy kto choć raz miał
możliwość przesędziować turniej siatkówki
plażowej czy młodzieżowy czy seniorski wie
o czym mowa. Zapraszam do przeczytania
krótkiego podsumowania, które zostało przygotowane we współpracy z Agatą Józefowicz
i Rafałem Pośpiechem.

Sezon 2019 w liczbach prezentuje się
efektownie. Sędziów szczebla centralnego delegowano aż 250 razy!
Wskazana liczba nominacji uwzględnia zawody wpisane do kalendarza
Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Nasi sędziowie mieli okazje znowu
sporo podróżować, a najmłodsi stażem zebrać doświadczenie na zawodach seniorskich, co niewątpliwie
oprócz miłego wyróżnienia zaowocowało zdobyciem cennego doświadczenia.
W niedawno zakończonym sezonie
w Polsce odbyły się dwa turnieje
międzynarodowe. Czerwiec stał pod
znakiem World Tour****, który ponownie odbył się w stolicy. Pracowali
na nim sędziowie liniowi i sekretarze z całego kraju oraz wszyscy nasi
sędziowie międzynarodowi – Marcin Grzelak, Agata Józefacka, Piotr
Kosiacki, Agnieszka Myszkowska
i Krzysztof Wojtunik. Co cieszy bardzo

World Tour* w Malborku

trudny turniej pod względem pogody
nie przeszkodził by dobrze się zaprezentować i nasi arbitrzy posędziowali
również mecze finałowe.
Niewątpliwie ważnym akcentem tego
sezonu było rozpoczęcie współpracy
z federacjami – Szwecji, Niemiec oraz
Czech. Współpraca ta zaowocowała już w tym roku wymianą sędziów.
Podczas kolejnego turnieju międzynarodowego, który organizowany był
w Polsce – World Tour* w Malborku
pracowali sędziowie ze Szwecji –
Oskar Oden oraz Czech - Jiri Pelousek, a Paweł Kryda, który jest kandydatem na kandydata na sędziego
międzynarodowego miał okazję zbierać doświadczenie podczas turniejów
rangi mistrzowskiej w Szwecji i Niemczech. Pierwszy z turniejów na który
delegowany był nasz sędzia odbył się
równolegle do zawodów w Malborku.
Finałowy turniej Mistrzostw Szwecji
odbył się na 8 boiskach w Tylösand.
W zawodach udział wzięło aż 46 ze-
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społów żeńskich i 46 drużyn męskich,
dla porównania w turnieju finałowym
w Polsce uczestniczą odpowiednio
najlepsze 16 zespołów żeńskich i 24
duety męskie. Paweł w tym turnieju sędziował ćwierćfinał męski jako
sędzia pierwszy oraz półfinał kobiet,
również w roli S1. W niemieckim turnieju nasz sędzia zdobywał doświadczenie w pracy z systemem challenge,
który podczas rozgrywek krajowych
w Polsce nie występuje.
Drugi
turniej
międzynarodowy
w Polsce to zawody rozgrywane
w pięknej scenerii zamku krzyżackiego
w Malborku. O ile przed rozpoczęciem zawodów były one dużą niewiadomą ze względu na fakt, że organizowane były po raz pierwszy
w tej lokalizacji to turniej zakończył
się sporym sukcesem organizacyjnym. Mecz finałowy, w którym polski
duet walczył o zwycięstwo obejrzał
komplet widzów na trybunach. Turniej sędziowany był przez czterech

sędziów międzynarodowych – Marcina Grzelaka, Jiriego Pelouska, Oskara Odena i Piotra Kosiackiego oraz
sześciu sędziów obsady pomocniczej reprezentujących różne regiony
Polski. Zabytkowe otoczenie zamku
w Malborku w połączeniu z dużym zaangażowaniem całej ekipy zaowocowało zadowoleniem z pracy sędziów
wszystkich uczestników począwszy
od zawodników, organizatorów po
przedstawicieli CEV/FIVB!

stowych z całej Polski.

Ci którzy na co dzień sędziują siatkarskim rozgrywkom na arenie krajowej
i międzynarodowej, zamienili gwizdki i chorągiewki sędziowskie na piłki.
Najlepsi okazali się Anna Olchawa
i Tomasz Gałuszka (śląskie/dolnośląskie), na drugim stopniu podium stanęli Agnieszka Makaruk z Maciejem
Łabędziem (mazowieckie), a brązowe
medale wywalczyli Anna Gąsowska
i Rafał Mischke (wielkopolskie). OrPodsumowując sezon nie można za- ganizatorzy już teraz zapraszają na

gle w Łodzi odbywały się Mistrzostwa
Europy podczas których prezesi Polskiego Związku Piłki Siatkowej podziękowali za wkład w rozwój siatkówki plażowej sędziom kończącym
swoją sędziowską karierę na szczeblu
centralnym siatkówki plażowej. Byli
to: Waldemar Niemczura, Mariusz
Wesołowski, Barbara Puchalska, Mariusz Pilichowski, Marcin Bartłomiejczak. W tej uroczystości nie mogli
wziąć udziału Agata Fronczak oraz
Benedykt Cieślik, którzy również zakończyli swoją karierę w tym roku.

Anna Olchawa i Tomasz Gałuszka zostali tegorocznymi Mistrzami Polski Sędziów w siatkówce plażowej.

pomnieć o Mistrzostwach Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej - za nami
już 7 edycja tego turnieju. Zawody organizowane od kilku lat przez Piotra
Kapę (wojewódźtwo śląskie) odbyły się i w tym roku na boiskach plażowych Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Koszęcinie, a rywalizowało w nich 26 sędziowskich par mik-

VIII Mistrzostwa, które zaplanowane zostały na przedostatni weekend
sierpnia w dniach 20-23.08.2020,
tuż po turnieju olimpijskim w Tokio.

Kilka dni po zakończeniu Mistrzostw
Polski mogliśmy się cieszyć z informacji, że Agnieszka Myszkowska nasza sędzia olimpijska przypieczętowała dobry sezon sędziowski nominacją
Powróćmy jeszcze do końcówki roz- na mecz finałowy World Tour Finals
grywek w krajowym wydaniu. Sezon mężczyzn w roli S1. Gratulujemy!
2019 zwieńczył turniej finałowy MiPAULINA BOŚ
strzostw Polski w Toruniu. Równole-
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Z wojewódzkich podwórek: nasi sponsorzy
Czy 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?
Trwa prezentacja Sponsorów wojewódzkich Wydziałów Sędziowskich! W trzeciej części naszego cyklu przyjrzeliśmy się, z kim
współpracują WS-y województw podlaskiego i zachodniopomorskiego.

Województwo podlaskie – „RABET” Ratyński Borkowski
Żuk Spółka Jawna
Od sezonu 2019/2020 Podlasie może się chwalić świeżutkimi
nowymi strojami! WS z Przewodniczącym Mirkiem Beniem jest
wspierany między innymi przez firmę RABET, której logo znalazło
się na plecach koszulek sędziowskich.

Noratel Polska

W początkowych latach istnienia firma zajmowała się produkcją
odbiorników radiowych i głośników, a dziś działalność firmy Noratel koncentruje się na produkcji i dystrybucji transformatorów,
dławików, zasilaczy i przekładników. Na polskim rynku producent
istnieje od 1993 roku. Firma Noratel jest jednym z wiodących europejskich producentów wysokiej jakości transformatorów i elementów uzwojonych. Mająca swoją siedzibę w Hokksund w Norwegii,
firma Noratel od niespełna 100 lat dostarcza transformatory oraz
pokrewne elementy do wielu wiodących przedsiębiorstw przemysłowych w różnych branżach. Produkty firmy Noratel mają szeroką
gamę zastosowań na całym świecie: od statków i pociągów po turbiny wiatrowe, windy, schody ruchome czy dźwigi. Polski oddział
firmy mieści się w miejscowości Dobra niedaleko Szczecina. Tam
też znajduje się największy zakład produkcyjny w Europie, gdzie
produkowane są transformatory, dławiki, przekładniki czy zasilacze. Noratel Group zatrudnia łącznie ponad 2300 osób. W polskim
oddziale pracuje obecnie ok. 430 osób, w skład których wchodzą
także pracownicy z agencji pracy tymczasowej.

KML Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe

Firma KML Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1998 roku. Obsługuje
głównie największe na terenie Szczecina firmy z branży budowlanej, transportowej, jak i wodnej. Obecnie firma zajmuje się
transportem i sprzedażą kruszyw. Posiada szeroki asortyment
w zakresie kruszyw: piasek płukany 0-2 mm, piasek zasypowy, żwir
o frakcji 8-16mm, żwir o frakcji 16-32mm, pospółka, tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm, kruszywa betonowego z recyklingu
frakcji 0-50 mm, czarnoziem. Na życzenie klienta dostarcza również kruszywa innych frakcji niewidniejące w naszej ofercie.

„RABET” Ratyński Borkowski Żuk Spółka Jawna

Spółka jawna „RABET” istnieje od 1988 r. Zajmuje się produkcją
betonu towarowego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego,
mostowego, komunikacyjnego i przemysłowego. Obecnie jest
jednym z większych producentów betonu w północno-wschodniej Polsce. Firma jest obecna na wielu znaczących budowach
w północno-wschodniej Polsce. Była dostawcą betonu m. in. na
przejściu granicznym w Bobrownikach, mostu na rzece Świsłocz,
wiaduktu na DK nr 8 w Białymstoku, ścianach oporowych węzła
komunikacyjnego przy hipermarkecie Auchan, budynku Carrefour przy ul. Zielonogórskiej, mostu w Żółtkach, mostu w Wiśniewie,
obwodnicy Wasilkowa, budowy ekranów przy S8, budynku UDT
przy ul. Nowohetmańskiej, budynku MOPS-u przy ul. Klepackiej
i wielu innych obiektów mostowych i komunikacyjnych. Jednakże
zdaje sobie sprawę z ekspansywnej polityki zachodnich koncernów
będących na białostockim rynku. Obok głównej działalności, czyli
produkcji betonu na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, firma rozszerzyła swoją działalność o produkcję betonu do budowy
dróg i mostów. „RABET” dysponuje dobrze wyszkoloną załogą:
kierowcami, operatorami pomp i węzłów betoniarskich.

Zachodniopomorska Federacja Sportu

Celem działania federacji jest: rozwój i upowszechnianie sportu
oraz skupianie związków sportowych prowadzących działalność
na terenie województwa zachodniopomorskiego; organizowanie
i współudział w organizowaniu imprez sportowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami; podejmowanie
Województwo zachodniopomorskie – Noratel Polska, KML działań na rzecz promocji i rozwoju sportu w województwie zachodniopomorskim; zapewnienie warunków dla właściwej realiSp. z o.o. oraz Zachodniopomorska Federacja Sportu
zacji zadań metodyczno- szkoleniowych oraz współzawodnictwa
Jak robić nowy outfit, to z przytupem! Zachodniopomorski WS sportowego; działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwiz szefem Jarkiem Makowskim na ma koszulkach loga aż trzech firm janie kontaktów i współpracy międzynarodowej.
lub instytucji, które przyczyniły się do powstania nowiuśkich strojów. Jesteśmy pod wrażeniem!
MAŁGORZATA ARMKNECHT
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„Pasję w sobie noś, Grochoś!”
Przez życie z siatkówką u boku!
Wspomnienia Witolda Grochowskiego.

E

nergiczny
90-latek, który od lat
niezmiennie
zaraża środowisko siatkarskie swoją pasją i zapałem do pracy, będąc
równocześnie skromnym,
otwartym, empatycznym
i ciepłym człowiekiem.

umiejętności i zaangażowania.
Drużyna, którą zarządzał była
wysoko notowanym klubem,
w tamtym czasie w składzie drużyny grało trzech reprezentantów Polski. Równocześnie pracę
w klubie łączył ze swoim życiem
zawodowym i rodzinnym, a później również z prezesurą w ŚZPS.
Kolejny etap w jego siatkarskim
życiu rozpoczął się w 1969 roku,
gdy wybrano go na prezesa Śląskiego Związku Piłki Siatkowej,
którego sternikiem był nieprzerwanie w latach 1969-2004 oraz

Jako dziecko był niezwykle żywiołową osobą, nie dziwi więc
że jego życie związane było ze
sportem. Początkowo była to
lekkoatletyka i biegi. Wielką pasją Pana Witolda było również
lotnictwo i skakanie ze spadochronem, której realizacja była
możliwa za sprawą naboru do
wojska! Przydział do 3-letniej
szkoły lotniczej w Zamościu wywalczył sobie na komisji wojskowej podczas której śmiało zaznaczył swoje zainteresowanie.
Przyznaje, że to umiłowanie do
latania przerosło nawet siatkówkę! Po zakończeniu tej szkoły
proponowano mu również ukończenie technikum wojskowego
by później otrzymać indeks na
Politechnikę Gdańską ale nie
skorzystał z tej propozycji, jak
pokazuje historia ta decyzja zdeterminowała późniejszą aktywność w środowisku siatkarskim.
Pan Witold wspomina, że ze
względu na powołanie do wojska

Witold Grochowski z Pauliną Boś

musiał zawiesić naukę, a szkołę
średnią nadrabiał po zakończeniu wojska w trybie eksternistycznym. Ukończył technikum
o kierunku mechanicznym, którą to dziedziną również się bardzo interesował, zdał maturę,
a później uczył się na Politechnice Gliwickiej z oddziałem w
Katowicach uzyskując dyplom
tej uczelni. Jak przyznaje: było
niezwykle trudno nadrobić zaDla tych którzy mieli już zaszczyt ległości wynikające ze służby
poznać Pana Witolda Grochow- w wojsku. Opuszczając szkołę
skiego jest oczywiste o kim lotniczą w Zamościu, był młomowa. Ilekroć spotykamy się
z P. Witoldem szczerze podziwiam jego nastawienie – wkładane serce w wykonywane
zadania, zaangażowanie, skrupulatność i perfekcjonizm, które nie mam wątpliwości wpłynęły na fakt, że przez długie lata
był Prezesem obecnie jednego
z najmocniejszych okręgów
siatkarskich w Polsce, gdzie
swoją genezę ma m.in. największy obecnie turniej minisiatkówki w Europie, organizowany po
raz pierwszy właśnie m.in. przez
P. Witolda. Zachęcam do przeczytania mojej rozmowy w formie wspomnień z Honorowym
Prezesem Śląskiego Związku
Piłki Siatkowej, z którym miałam ogromny zaszczyt i przyjemność spotkania przy okazji
25 Ogólnopolskich Mistrzostw
w Minisiatkówce o Puchar Kinder+Sport, Zabrze 2019.

dym chłopakiem z nieskończoną
szkołą, bez matury. Trzeba było
zacisnąć zęby, czasami ucząc się
nocami ale udało się zrealizować
te cele! Później ukończył również inny kierunek studiów podyplomowych bo ciągle chciał
więcej. Siatkówka w jego życiu
pojawiła się w 1964 roku w trakcie studiów. Zaproszono go na
zebranie GKS Katowice, podczas
którego miano dokonać wyboru
kierownika sekcji siatkówki. Klub
z Katowic grał w tamtym czasie
w najwyższej klasie rozgrywkowej – czyli w 1 lidze, gdzie zdobywał swoje pierwsze doświadczenie. To wtedy rozpoczęła
się wielka pasja jaką do dziś jest
siatkówka i wszystko co z nią
związane. P. Witold pracował
w GKS-ie przez 5 lat dając się
poznać przez ten czas środowisku siatkarskiemu ze swoich

później po śmierci ŚP. Marka
Kisiela w latach 2014-2016!
W tym samym roku odbywało
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZPS podczas którego
był delegatem. Doceniając dotychczasową pracę na rzecz siatkówki i umiejętności P. Witolda
już wtedy zaproponowano mu
funkcję członka Zarządu PZPS.
Propozycji nie przyjął głównie
ze względu na swoją sytuację rodzinną – nie chciał narażać swojej rodziny na częstą nieobecność, szczególnie, że miał małą
córeczkę. Niewątpliwie był to
już w tamtym momencie sygnał,
że jego działalność jest doceniana przez środowisko. W tamtych
latach pozostawał w gronie osób
współpracujących z PZPS. Po
roku łączenia funkcji Kierownika
sekcji siatkówki PZPS i Prezesa
ŚZPS zrezygnował z działalności
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w klubie. Jak sam przyznaje nie
chciał łączyć tych funkcji by nie
być posądzonym o hołubienie
swojego klubu – chodziło tutaj
głównie o siatkówkę młodzieżową dlatego w 1970 r. zrezygnował z funkcji kierownika sekcji
siatkówki GKS Katowice. Minęły
niespełna cztery lata i ponownie
zaproponowano mu pracę na
rzecz Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Pracował w
nim od 1972 początkowo będąc
odpowiedzialnym za kontakty
z wojewódzkimi związkami piłki
siatkowej, by w kolejnej kadencji zostać powołanym do zarządu w roli skarbnika- zgodnie ze
statutem – był odpowiedzialny
wspólnie z Sekretarzem Generalnym i księgowością za gospodarkę finansową związku. Lata
70-te to czas gdy nasza męska
Reprezentacja pod wodzą Huberta Jerzego Wagnera zaczęła
osiągać kolejne sukcesy. Śląski
Związek na czele z P. Witoldem
Grochowskim umożliwił bardzo
dobre przygotowanie się do
Mistrzostw Świata organizując
turniej międzynarodowy na
terenie Katowic w 1974 roku,
w którym na trzech halach grało 8 najsilniejszych zespołów
europejskich. Organizacyjnie
turniej był dużym wyzwaniem
ale i dużym sukcesem, reprezentacja przegrała tylko jeden
mecz po wyrównanym spotkaniu z zawodnikami ZSRR.
Bezpośrednio po tym turnieju odbywały się Mistrzostwa
Świata w Meksyku. Pan Witold
podkreśla, że po wywalczeniu
złotego medalu MŚ, w Polsce
po raz pierwszy rozpoczął się
szał na siatkówkę. Sam będąc
osobą zaangażowaną w pomoc
naszej ówczesnej reprezentacji,
jako członek zarządu ale również kolega trenera, był niezwykle dumny z tego osiągnięcia!
W 1976 nasi chłopcy odnieśli kolejny sukces zdobyli złoto Igrzysk
Olimpijskich w Montrealu! Różne działania organizacyjne reprezentacji wplotły się w moją
działalność w tamtym czasie zaznacza. Nie byłem funkcyjnym
członkiem zarządu ale pracowałem nadal w strukturach kierownictwa PZPS. Podczas prezesury
Eryka Lenkiewicza byłem członkiem Komisji Rewizyjnej - dodaje. Od 1996 roku ponownie
zostałem wybrany na członka
zarządu PZPS w roli wiceprezesa
organizacyjnego Federacji, było

w Bahrajnie, gdzie nasi chłopcy
–Grucha, Świder, Igła i inni prowadzeni przez Irka Mazura zdobyli złoty medal.

Witold Grochowski (drugi z prawej)

Przez te wszystkie lata po ukończeniu studiów jego życie zawodowe związane było z Głównym
Biurem Studiów i Projektów
Przeróbki Węgla w Katowicach,
gdzie doszedł do stanowiska
Głównego Projektanta i funkcji
kierownika Wielkiego zespołu
projektanckiego, którą to funkcję pełnił do emerytury. Jak
wspomina: zawsze chciałem być
przede wszystkim bardzo dobrym projektantem! Najważniejsze były: precyzja, stanowczość,
skrupulatność, w tym zawodzie
nie można było się mylić - pracowaliśmy dla przemysłu węglowego, a odpowiedzialni byliśmy za procesy technologiczne
i uzbrojenie maszynowe obiektów technologicznych. Wieloletnie doświadczenie projektanckie
pozwoliło mu na uczestniczenie
w wielu spotkaniach i sympozjach naukowych, wyjazdach
eksperckich, projektowaniem na
eksport, podróżowaniu.

to rok po pierwszym turnieju
minisiatkówki w Zabrzu (1995r.),
który odbył się pod nazwą Centralna Inauguracja Sportowego
Roku Szkolnego, a wzięło w nim
udział reprezentantów 16 województw, były lata, że równocześnie na zawody przyjeżdżało
nawet ok 1000 dzieci. Z kolejnymi latami cały czas organizacyjnie chcieliśmy udoskonalać
turniej, dużo wkładu w rozwój
zawodów miał Śp. Marek Kisiel,
od obecnej edycji turniej będzie
odbywał się pod jego imieniem.
25-letnia historia tego turnieju
rozpoczęła się od telefonu ówczesnego Prezesa Eryka Lenkiewicza i pytania: Witek, macie u
siebie na Śląsku halę w Zabrzu, w
tamtym czasie był to największy
taki obiekt w Polsce, może byśmy zrobili taki turniej dla dzieci, odpowiedziałem – Zróbmy
i tak się stało! Od tamtej pory
nieprzerwanie są organizowane zawody dla najmłodszych, aa od trzech lat turniej
powrócił do korzeni – do hali
w Zabrzu.
Lata podczas których pracowałem równocześnie w Śląskim
Związku Piłki Siatkowej, w Polskiej Federacji i zawodowo były
czasem niezwykle intensywnej
pracy ale to też czas kiedy nie
było mnie w domu rodzinnym,
czego bardzo żałuje. Jak podkreśla Pan Witold bycie działaczem
i realizacja pasji często odbywa
się kosztem czasu dla rodziny..
ale podkreśla wszyscy pasjonaci przeżywają to podobne
rozterki. Wspomina też, że czuł
ogromne wsparcie środowi-

Witold Grochowski wręczający nagrody młodym siatkarzom w towarzystwie Prezesa PZPS Jacka Kasprzyka.

ska śląskiego w tamtym czasie.
W tych latach kiedy był prezesem cały region silnie rozwijał
się gospodarczo – nie tylko siatkówka urosła w siłę – ilościowo
i jakościowo ale również inne
dyscypliny. Oprócz aktywności
w roli działacza, P. Witold był
przez kilka lat sędzią, posiadając najwyższą klasę wojewódzką.
Wspomina, że nie „ciągnęło” go
do gwizdka wolał się realizować

w innych zajęciach choć czuł się
zawsze uczestnikiem widowiska
sportowego. Sędziował ok. 20
lat. Pracując w strukturach Polskiego Związku Piłki Siatkowej
pełnił rolę kierownika młodzieżowych kadr Polski. Uwielbiałem
te wyjazdy nie tylko ze względu
na siatkówkę ale również moją
pasję do podróżowania! Jednym
z wyjazdów, które wspominam
są Mistrzostwa Świata Juniorów
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Jak podkreśla Witold Grochowski, czuje się człowiekiem spełnionym ale cały czas świat mnie
ciekawi i chce uczestniczyć w
turniejach, spotykać się z Wami
- ludźmi związanymi z naszą dyscypliną, z siatkówką!
PAULINA BOŚ

MISTRZOSTWA EUROPY 2019

z perspektywy VIS

W

obecnym sezonie
reprezentacyjnym
działo się sporo
i wciąż się dzieje!

W Polsce w przeciągu miesiąca
rozegrane zostały aż trzy turnieje z udziałem polskich siatkarek
i siatkarzy! Wrocław, Gdańsk
i Łódź! O tym ostatnim turnieju
powiedziano i napisano już wiele, dzięki dobremu występowi
naszych siatkarek. Mistrzostwa
Europy w nowej formule były
niewątpliwie wymagające dla
wszystkich. Jedno jest pewne
jako naród kochający siatkówkę
– z roli gospodarza wywiązaliśmy
się po raz kolejny na medal, a kibice potwierdzili ten fakt licznie
kibicując reprezentacji.
Do meritum – w tym artykule opowiem o najważniejszych
aspektach pracy VISu na Mistrzostwach Europy kobiet.
VISu.. czyli? Tajemniczy skrót
VIS to Volleyball Information
System – tłumacząc dosłownie
jest to system informatyczny
do obsługi rozgrywek siatkarskich czyli m.in. protokół elektroniczny oraz statystka meczowa. Dzięki tworzeniu protokołu
w wersji elektronicznej – zawody punkt po punkcie śledzić
mogli wszyscy, którzy mają

programu „Prawda
Siatki” na You Tube;)
Tak w dużym uproszczeniu wyglądała obsługa ME przez VIS.
Wykonywane przez
Nas obowiązki są
analogiczne podczas
wszystkich zawodów
międzynarodowych
pod egidą CEV i FIVB.

Jeśli mowa o statystyce… Polska część
Mistrzostw Europy
kobiet odbyła się
w Łodzi, a mecze
rozgrywano od 23
sierpnia do 4 września. Podczas 13 dni
trwania łódzkiego
turnieju – mieliśmy
9 dni meczowych.
W ATLAS Arenie
pracowaliśmy łącznie podczas 19 spotkań. Najwcześniej rozpoczął się mecz
pierwszego dnia czyli o 14, najpóźniej rozpoczynaliśmy spotkania z udziałem reprezentacji Italii. To drugie było spowodowane
prośbą włoskiej telewizji, która
chciała transpitować na żywo
zarówno rozgrywki piłkarskiej
Serie A oraz ME z udziałem swoich siatkarek.

Łódź była polskim gospodarzem ME Kobiet 2019

dostęp do Internetu poprzez
dedykowaną turniejowi stronę
oraz serwis internetowy cev.lu.
Ci, którzy bardziej wnikliwie obserwują mecze siatkówki mogli
natomiast zapoznać się również
ze szczegółowymi statystykami,
których analizy uczą nas eksperci na sportowych antenach
Polsatu i za pośrednictwem

Ale zanim rozpoczęły się zawody odbyła się klinika sędziowska,
czyli czas dla sędziów międzynarodowych, supervisora, oraz obsługi meczu m.in. na zapoznanie
się z halą oraz wytycznymi na
zawody. Odbyła się ona standardowo dzień przed turniejem.
Podczas dni meczowych na hali
byliśmy już na 2 godziny przed

Ekipa e-scoresheetu, od lewej: Krzysztof Klepacz,
Tomasz Sobolewski, Paulina Boś oraz Marcin Sawoniuk

pierwszym meczem. Podczas
całego turnieju współpracowaliśmy z przedstawicielem Daty
Project, który odpowiedzialny
był za kwestie techniczne i m.in.
wybór MVP meczu, który dokonywany był spośród zawodniczek zdobywających największą
ilość punktów w spotkaniu ;)
Zarówno praca sekretarzy elektronicznych jak również statystyków opierała się na zapisie
meczu i dystrybucji informacji
przed spotkaniem do prasy,
telewizji i innych osób pracujących przy turnieju. Komplet
dokumentów meczowych czyli protokół, raporty meczowe,
protokół kontroli libero, statystyki meczowe - przesyłane były
po każdym meczu do głównego
organizatora za pośrednictwem
osób współpracujących. Dodatkowo obowiązkiem statystyków
było wgranie wideo z meczu na
platformę CEV, która udostępniana jest zespołom w celu ułatwienia przygotowania taktyki
przed kolejnymi spotkaniami
przez drużyny. Całość naszych
działań koordynowana jest na
każdym turnieju międzynarodowym przez supervisora nie
inaczej było tym razem. Od
e-scorerów wymagano sprawnego przeprowadzenia meczu
oraz odnotowania wszystkich
sytuacji meczowych, a po spotkaniu wydruku dokumentów
i przekazania ich delegatowi
CEV.

niem i stwarza możliwość do
poznania kolejnych ludzi, którzy „zwariowali” pozytywnie na
punkcie siatkówki i poszerzania
horyzontów zawodowych i osobistych. Współpraca z sędziami
międzynarodowymi, naszą federacją, statystykami, telewizją,
prasą i innymi osobami zaangażowanymi w organizację pokazuje jak dużo czynników wpływa
na to jaki będzie odbiór turnieju
oraz osób pracujących przy nim.
Profesjonalizm, doświadczenie
i zaangażowanie każdej osoby od
liniowych, sekretarzy, statystyków, moppersów, wolontariuszy
po organizatorów wpływa na
postrzeganie Polski jako „Volleyland”. Wykorzystywana przez
Nas technologia niewątpliwie
mocno przyczyniła się do rozwoju siatkówki, profesjonalizując naszą dyscyplinę. Chyba nikt,
łącznie ze mną nie wyobraża sobie meczu międzynarodowego
bez protokołu elektronicznego,
tabletów czy systemu challenge, które usprawniają pracę sędziowską.

Mistrzostwa Europy w roli
e-scorerów obsługiwali: Krzysztof Klepacz, Marcin Sawoniuk,
Tomasz Sobolewski oraz moja
osoba :-). Za statystykę odpowiedzialni byli: Maciej Biernat,
Bartek Kaczmarek i Piotr Brodawka. Razem z Rafałem Pośpiechem koordynowaliśmy pracę
tych osób oraz ją nadzorowaliśmy we współpracy z Biurem ZaPraca na zawodach międzynaro- wodów kierowanym przez Pawła
dowych niezależnie od pełnionej Ignatowicza i PZPS.
PAULINA BOŚ
roli jest cennym doświadcze-
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Historia jednej kiełbasy…
czyli XVII Memoriał Huberta Wagnera
z DUŻYM przymrużeniem oka
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Specjalne podziękowania dla Karola Bartnika.
To w głównej mierze dzięki jego zdjęciom powstała ta
niezwykła historia.
Szymon Pindral
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Marka 4F ubrała sędziów PlusLigi i LSK

M

arka 4F została Sponsorem Polskiej Ligi
Siatkówki, a w ramach podpisanej umowy przygotował także wyjątkową kolekcję ubiorów dla polskich sędziów, którzy
będą prowadzili mecze lig zawodowych.

Marka 4F będzie widoczna w trakcie meczów PlusLigi oraz
Ligi Siatkówki Kobiet, a w ramach współpracy, firma OTCF
S.A. przygotowała również wysokiej jakości stroje sędziowskie, jak również sprzęt dla obsługi technicznej PLS. Pierwszym wydarzeniem, w trakcie którego można było zobaczyć
markę 4F na boiskach drużyn Ligi Siatkówki Kobiet i PlusLigi był Superpuchar Polski Kobiet, który rozegrany został
– Bardzo się cieszę, że Firma 4F przygotowała stroje dla na- 6 października w Kaliszu. natomiast kolejną szansą będzie
szych sędziów. My wcześniej zapewniliśmy im komfort pracy, mecz o Superpuchar Polski Mężczyzn, który 23 października
bowiem w tym sezonie wprowadziliśmy system challenge do będzie rozgrywany w Gliwicach.
Ligi Siatkówki Kobiet. Tym samym nasi arbitrzy, którzy należą
do światowej elity, będą mieli komfort pracy dzięki wsparciu
najnowszej technologii a także będę dobrze się prezentować
i wygodnie czuć w strojach 4F – podkreśla Paweł Zagumny,
prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

Szymon Pindral (fot. PlusLiga.pl)
Magdalena Niewiarowska (fot. PlusLiga.pl)Piłka

Stroje zostały już rozesłane do arbitrów, swym wyglądem
przypominają te znane z meczów międzynarodowych.
Pierwsza okazja do zobaczenia polskich arbitrów w nowych
ubiorach miała miejsce w niedzielę 6 października, w trakcie meczu o Superpuchar Polski w Piłce Siatkowej Kobiet im.
Andrzeja Niemczyka.

siatkowa to kolejny sport, w który angażuje się OTCF
S.A. Marka 4F, do tej pory na koncie ma współpracę między
innymi z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Polskim Związkiem Narciarskim, Polskim Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce
i Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego. Kontrakt z Polską Ligą Siatkówki to kolejny krok w drodze do kompleksowego wspierania profesjonalnego sportu.

Marka 4F obecna jest w 36 krajach, na 4 kontynentach. PoFirma OTCF S.A., będąca właścicielem marki 4F, od lat siada ponad 200 własnych sklepów w Polsce, Łotwie, Czeubiera najlepszych sportowców, przygotowując kolekcje chach, Słowacji, Rumunii, Ukrainie, Tajlandii, Japonii i na Tajstartowe i reprezentacyjne zarówno dla Olimpijczyków jak wanie.
i Związków Sportowych. Podpisany kontrakt sponsoringowy
Źródło + zdjęcia: Polska Liga Siatkówki (www.plusliga.pl)
z Polską Ligą Siatkówki jest zatem kontynuacją sportowych
Autor: Kamil Składowski
tradycji firmy.
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