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KONIEC PRZYGODY

Koniec kolejnego roku kolendarzowego to jednocześnie zakończenie
kariery sędziów, którzy osiągneli limit wieku. W tym roku szczeblową
przygodę z gwizdkiem kończą Bogumił Sikora (PlusLiga), Marek Słowik
(LSK), Jacek Naduk (1 liga, na zdjęciu) oraz Bogusław Pierucki (2 liga).

>>> Czytaj na str. 3, 8, 12

NIE POZWALAJMY SIĘ OBRAŻAĆ!

O

d początku sezonu skierowałem już trzy zawiadomienia do Rzecznika
Dyscyplinarnego PZPS
w związku z uprawdopodobnionym poniżaniem, obrażaniem, a nawet groźbami wobec sędziów w II ligach. Nie wiem, czy na
tę liczbę wpływa większa śmiałość
trenerów i zawodników do naruszania Przepisów Dyscyplinarnych,
czy też wzrosła nasza świadomość,
iż mamy prawo do ochrony przed
takimi zachowaniami. Ale pewne
jest dla mnie, że konsekwentnie
musimy walczyć o swoje dobre imię
i bezpieczeństwo.
Istotna rzecz: spływają czasem od Was
uwagi o niesportowym zachowaniu
członków zespołów w czasie zawodów,
gdzie jednak sędzia nie sankcjonował
tego zachowania w czasie meczu. Tego
typu skarga to jak autooskarżenie, że
sędzia nie stosował Przepisów Gry…
Ponadto uważam, że w ogóle zachowanie niesportowe w czasie zawodów
powinno być sankcjonowane zgodnie
z Przepisami Gry, bez dalszego procedowania przez Rzecznikiem Dyscyplinarnym PZPS.

takie, jak w przypadku trenera, który naruszył nietykalność cielesną sędziego,
a sankcji wobec niego nie
poznaliśmy przez półtora
roku, nie powinny już się
zdarzać.
Jeżeli ktoś popełni wobec
Was wykroczenie dyscyplinarne, to warto pomóc
zabezpieczyć materiał dowodowy, jak zapis wideo
(np. z kamery zespołu, jeśli
zdarzenie miało miejsce na
lub przy boisku) lub dane
osób będących świadkami
zdarzenia. Ja oczywiście
służę pomocą w każdym
przypadku i jestem pośrednikiem w pierwszym kontakcie z Rzecznikiem Dyscyplinarnym.
Jako sędziowie popełniamy
błędy. Zespoły mają prawo
przeciwko nim protestować, czy to w formie przewidzianej Przepisami Gry,
czy to na przykład zwracając się do Wydziału Sędziowskiego PZPS. Jednak absolutnie
nikt nie ma prawa nas obrażać, straszyć
czy wręcz atakować. Jestem wdzięczny tym, którzy mieli odwagę zgłosić
te trzy przypadki w tym sezonie. Słyszę, że w niektórych przypadkach dany
trener czy zawodnik „zawsze tak się
zachowuje”. Nie-gratuluję tym, którzy
to pokornie znoszą. Nie wolno na to
pozwalać.

Wśród wykroczeń dyscyplinarnych i ich
konsekwencji są m.in.:
- niesportowe zachowanie bezpośrednio po zakończeniu zawodów, za które
grozi nawet kara pieniężna do 2.500 zł
lub zawieszenie na okres do 4 miesięcy;
- naruszenie nietykalności cielesnej
lub inne czynne znieważenie sędziego, z konsekwencją kary pieniężnej od
5.000 zł do 10.000 zł oraz zawieszenia
na co najmniej 2 kolejki.
Na koniec na wszelki wypadek
uświadamiam, że Przepisy DyscyplinarPostępowanie dyscyplinarne nie jest ne PZPS obowiązują także nas. Zarówno
ani prostym, ani szybkim procesem. w kwestii obrażania czy krytykowania
Obwiniony musi zostać stosownie za- zespołów, jak pracy po użyciu alkowiadomiony i ma czas na odniesienie się holu albo przyjmowania jakichkolwiek
do zarzutów, prowadzone jest postępo- form korzyści majątkowych lub osobiwanie dowodowe, itd. Jednak sytuacje stych.

Przewodniczący WS PZPS, Wojciech Maroszek

Świątecznie...
Czas świąteczno-noworoczny to dla
nas wszystkich okres przerwy w rozgrywkach, wyciszenia; więcej czasu
w domu, mniej myśli przy siatce. Życzę
Wam, byście spędzili ten okres beztrosko i radośnie, w otoczeniu ludzi Was
kochających. A na cały 2020 rok życzę
zdrowia, realizacji planów osobistych
i zawodowych oraz by nasza przygoda
z siatkówką przynosiła jak najwięcej satysfakcji. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i do siego roku!
WOJCIECH MAROSZEK
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Bogumił Sikora:

„DOBA BYWAŁA
DLA MNIE ZA KRÓTKA”

21

grudnia Bogumił Sikora posędziuje ostatni
mecz w karierze jako
sędzia na szczeblu centralnym PZPS. Przepisy są nieubłagane, metryka też
i z końcem roku kalendarzowego
dołączy do grona arbitrów, którzy ze
względu na wiek skończyli przygodę
z sędziowaniem na najwyższym krajowym poziomie.

Finały mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn.
Finał Pucharu Polski kobiet. Superpuchar
Polski kobiet i mężczyzn. Właściwie nie ma
na krajowym podwórku rangi meczu, z którym Bogumił nie miał styczności jako sędzia
prowadzący. Imponujący dorobek!
A zaczynał od kursu podstawowego na
sędziego piłki siatkowej w 1986 roku. Jak
u większości sędziów, najpierw jego zainteresowanie siatkówką uwidoczniło się
poprzez grę w klubie. Rodzinnym miastem
Bogumiła jest Bielsko-Biała, więc pierwsze siatkarskie kroki stawiał w miejscowym
BBTS-ie. – Zacząłem grać w siatkówkę, bo
moja siostra występowała w bialskim BKS-ie. Chciałem jej dorównać, ale mi się nie
udało, widziałem, że wielkiej kariery zawodniczej nie zrobię. Musiałem poszukać innego kierunku i spróbowałem w sędziowskich
sprawach – wspomina Sikora. Współczujemy, ale zaryzykujemy twierdzenie, że - dla
dobra polskiego sędziowania - dobrze się
stało.
Dalej sprawy potoczyły się właściwie błyskawicznie. W 1991 roku Bogumił zaczął
sędziować mecze na szczeblu centralnym.
Sam przyznaje, że przyczynili się do tego
bardzo dobrzy arbitrzy-nauczyciele, których napotkał na swojej drodze i od których
mógł w krótkim czasie nauczyć się bardzo
przydatnych umiejętności. Przez niemal 28
sezonów na szczeblu w jego CV uzbierało się
sporo meczów o wysokim ciężarze gatunkowym, jednak jest jeden, który szczególnie
zapadł mu w pamięć. – To mecz finałowy
mistrzostw Polski pomiędzy Płomieniem
Sosnowiec a Legią Warszawa w 1996 roku.
Zapewne niewielu taki mecz jeszcze pamięta (śmiech). Było to świetne spotkanie pod
każdym względem – sportowym, sędziowskim oraz dawki emocji.
28 lat to dla Bogumiła Sikory dziesiątki
odwiedzonych miast, setki obsad i przede
wszystkim tysiące wspomnień. – Podzielę
się nimi z innymi sędziami raczej przy wieczornym spotkaniu towarzyskim, niż przy

Bogumił Sikora wykonuje losowanie (Fot. Mateusz Bosiacki / BKS Visła Bydgoszcz)
okazji takiej publikacji (śmiech). Wspomnę
tylko o jednej z ciekawych rozmów z kapitanem jednej z drużyn. W trakcie meczu
jego trener wykorzystał już wszystkie czasy
i zmiany, a gra dalej im nie szła. Po którejś
akcji kapitan wolnym krokiem podchodzi do
słupka i ma miejsce taka wymiana zdań między nami:
- Panie sędzio, czy może mi Pan powiedzieć… która jest godzina?
- Chyba odpowiednia, więc kończmy już.
- Właśnie, kończmy.

jego kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie, dołączy do grona sędziów kwalifikatorów PZPS!

Już teraz często ma okazję służyć radą
młodszym sędziom choćby w trakcie meczów wojewódzkich. Czym według niego
powinien wykazywać się młody stażem arbiter, by mieć perspektywę zajścia wyżej?
– Zaangażowaniem. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie mentalne do meczu. I chciałbym też, aby młodzi sędziowie
zachowywali więcej spokoju. Niektórzy nieKapitan inteligentnie zyskał na czasie. Za- potrzebnie się emocjonują i dają się ponieść
bawnych sytuacji było więcej, ale to już nerwom – mówi.
opowiem w trakcie wspomnianego spotkania towarzyskiego – obiecuje Bogumił. A czym jego zdaniem musi się charakteryZ kolei dziesiątki odwiedzonych miast i sal zować dobry arbiter już w kolejnych latach
też mogą robić wrażenie, ale Sikora jest swojej kariery? – Przede wszystkim znajoosobą dość sentymentalną – nadal za wy- mością przepisów. A za tym musi iść praca,
jątkowe miejsce uważa starą halę bialskie- praca i jeszcze raz praca. Sam jak zaczynago BKS-u mimo, że w Polsce nie było go łem to sędziowałem mnóstwo meczów towłaściwie tylko w nowej hali w Suwałkach warzyskich czy nawet treningi młodzieży.
i w krakowskiej Tauron Arenie.
Dużo też daje oczywiście dobry nauczyciel.
No i jeszcze w tym wszystkim trzeba mieć
Starcie pomiędzy GKS-em Katowice trochę szczęścia – uważa Sikora.
a Aluronem Virtu CMC Zawiercie będzie
ostatnim na szczeblu ogólnopolskim, który - Chciałbym podziękować wszystkim, któpoprowadzi ze słupka Bogumił Sikora. Co rych spotkałem w trakcie swojej kariery
dalej? – Wracam do ulubionych sportów, sędziowskiej. Przepraszam tych, których
czyli do jazdy na rowerze i na nartach. Po- mogłem w jakiś sposób urazić. Jestem peświęcę też czas rodzinie. Żona narzekała, że wien, że wszyscy będziemy się dalej spotyze względu na obowiązki zawodowe, rodzin- kać i widywać, najbliższa taka większa okazja
ne i liczne zainteresowania doba bywała dla nastąpi we Lwowie.
mnie za krótka, więc od stycznia będę mieć
więcej czasu, żeby to wszystko pogodzić. – Trzymamy za słowo i już nie możemy się
Ale hola, hola, uspokajamy! Bogumił abso- tego spotkania doczekać!
lutnie nie ma zamiaru na dobre kończyć z
siatkówką na ogólnopolskim poziomie. Jeśli
MAŁGORZATA ARMKNECHT
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ZMIANA WOJEWÓDZTWA?

P

TO NIE PROBLEM!

raca przyciągnęła mnie na
Śląsk już kilka lat temu, ale
nie od razu zdecydowałam się
na zmianę związku. Dlaczego?
Chrakter mojej pracy zawodowej
i częste podróże, pozwalały początkowo na łączenie sędziowania
w śzpsie w Kielcach, gdzie rozpoczynałam swoją przygodę z gwizdkiem... w 2008 roku. Podsumowując te 11 lat śmiało mogę napisać, że
były lata pełne wzlotów i upadków,
możliwości, nowych przyjaźni i niezapomnianych wspomnień! Dziękuję!

Przełom sierpnia i września to dla sędziów
siatkówki okres przygotowania do nowego
sezonu, a co się z tym wiąże kursokonferencje szkoleniowe. Dużo osób ze śląskiego środowiska siatkarskiego miałam
przyjemność poznać jeszcze przed zmianą
przynależności związkowej, co nie zmieniało sytuacji, że przed przyjazdem na szkolenie wojewódzkie miałam lekką tremę.. Kto
by nie miał?! Byłam też ciekawa jak to będzie, w końcu ze śląskimi sędziami dużo razem sędziowaliśmy czy to zawody halowe,
czy plażowe, rozmawialiśmy zawsze dużo
o różnicach i o specyfice poszczególnych
regionów. Nastawiona pozytywnie wybrałam się do Orlego Gniazda w Hucisku,
gdzie odbywała się kursokonferencja śląskich sędziów przed sezonem 2019/2020.
Razem z Michałem Grzegórzko zaprezentowaliśmy się licznie zgromadzonemu gronu sędziowskiemu, przywitani uroczyście
wręczeniem legitymacji sędziego Śląskiego Związku Piłki Siatkowej przez Wojtka
Maroszka, Przewodniczącego WS ŚZPS.
Tym miłym akcentem rozpoczęliśmy sezon. Na szczęście test z przepisów gry
w języku śląskim po krótkich negocjacjach
udało się odłożyć w czasie, na inny, bliżej,
nieokreślony termin.

Ten kto mnie zna wie, że w moim słowniku nie ma słowa nuda, a wyzwanie to moje
drugie imię. Pogodzenie pracy zawodowej,
sędziowania w województwie i na szczeblu
oraz innych siatkarskich projektów, którym zawsze mówię TAK - nie przychodziło
łatwo. Doba nie chciała być dłuższa, a liczba pokonywanych kilometrów tygodniowo
i miesięcznie zaczęła być niewspółmierna
do czasu spędzanego w domu... Ale czego
nie robi się dla siatkówki, prawda? ;)
Za mną już kilkanaście przesędziowanych
kolejne przede mną! Częściowo
Po ponad trzech latach podróży po Polsce, meczów,
zasady organizacyjne wynikające ze
czasami dłuższych czasami krótszych pod- nowe
struktury związku łatwo mi było
jęłam decyzję – to ten moment, czas na specyfiki
dzięki „nowym - starym” koleżanzmianę! 12 sezon z gwizdkiem rozpoczęłam przyswoić
i kolegom sędziom. Zmiana wojewódzw ŚZPS... ale tym śląskim. Zanim przyszedł kom
to naprawdę nie problem! Przyda się
czas na mój inauguracyjny sezon w nowym twa
otwartość,
pokora i chęci! Jeśli czeka Was
związku – pozostało kilka kwestii formal- przeprowadzka,
a z nią zmiana ze względu na
nych, które z pomocą Przewodniczących pracę, rozpoczynacie
studia w innym regioWS obydwu ŚZPSów przebiegły niezwykle nie to warto zorganizować
również formalsprawnie.
ności związane z przynależnością związkową
i spróbować w nowym miejscu. Jak pisałam

wyżej, nie ma ich dużo, a członkowie wydziałów sędziowskich chętnie pomagają
w organizacji wszelkich kwestii. Siatkówka
ma tą wspaniałą moc, że daje sporo możliwości. Warto z nich korzystać, poznawać
nowych ludzi, zdobywać doświadczenia
i tworzyć swoją historię!
Do zobaczenia na siatkarskim szlaku!
PAULINA BOŚ

Sprawiedliwi w obiektywie
10.12.2019 roku, meczem Ligi Siatkówki Kobiet: Enea PTPS Piła - Pałac Bydgoszcz swoją karierę zakończył Marek Słowik. Na szczeblu centralnym przesędziował łącznie 631 spotkań. Liczba ta została uwieczniona na pamiątkowej koszulce, którą wraz z kwiatami
i gratulacjami otrzymał od siatkarskich przyjaciół. Więcej o końcu kariery Marka Słowika na stronie 8 niniejszego biuletynu.
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Co za nami, co przed nami w środowisku siatkarskim?

C

ostateczny etap weryfikacji
uprawnień po sezonie. Znów
będzie grono osób zadowolonych, ale również tych
niezadowolonych, którym
słabszy sezon nie pozwoli kontynuować kariery sędziowskiej w ramach obecnych uprawnień. Życie nie
znosi stagnacji, zmiany zmuszają wszystkich do jeszcze
bardziej intensywnej pracy
by nie popadać w rutynę.

zy wiecie że na
wiosnę mija 4 lata,
odkąd szefem sędziów został Wojciech Maroszek ? Szok.
Czas tak szybko leci. Pamiętacie wszystko co się
w tym czasie wydarzyło?
Ja przyznam się, że nie.
Przewijają mi się jak w filmie
wspomnienia tych 4 lat. Decyzje, które podjęliśmy jako
Wydział Sędziowski PZPS np.
zmiana weryfikacji uprawnień sędziowskich, odejście
od punktowanego sposobu
oceniania oraz wprowadzenie
limitu wiekowo-stażowego
dla sędziów II ligi, którzy nie
uzyskali wyższych uprawnień
i wiele innych. Na początku
kadencji te zmiany wydawały
się rewolucyjne. Teraz z perspektywy czasu wyglądają
one na zdecydowanie właściwe. Sędziowie przestali być
oceniani przez przysłowiowych policjantów (taryfikator
przewiduje a więc się należy).
Zaś kolegom, którym nie
udało się awansować przez 15
lat z 2 ligi wyżej oraz osiągnęli
wiek 47 lat podziękowaliśmy
za sędziowanie. Potrzebujemy świeżej krwi. Widać wśród
młodych sędziów potencjalnych przyszłych sędziów międzynarodowych, ale mogą się
również zdarzyć takie osoby,
wobec których ten przepis
ponownie znajdzie zastosowanie.
Pojawił się też Biuletyn Sędziowski. Do dziś wydaliśmy
15 jego numerów. W tym momencie należą się wielkie podziękowania dla wszystkich
tych, którzy pracowali przy
ich wydawaniu. A są to: Pauli-

W

Szymon Pindral

na Boś, Patrycja Chudy, Małgorzata Armknecht, Magdalena Niewiarowska, Wojciech
Głód, Marcin Sawoniuk,
Maciej Twardowski, Szymon
Szlendak, Wojciech Maroszek. Okazjonalnie współpracowali z nami również sędziowie, którzy byli w fajnych
miejscach na ciekawych imprezach sędziowskich po to
by nam opowiedzieli jak tam
wtedy było. Zyskaliśmy stałego eksperta w postaci Marka
Magiery. W tym numerze dołączył do nas Paweł Woicki.
A co nas czeka niebawem?
Na wiosnę turnieje finałowe
Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn. Te rozgrywki od zawsze
rządzą się swoimi prawami
i zazwyczaj trudno wskazać
zdecydowanego faworyta.
Dla sędziów to kolejna możliwość sędziowania wyjątkowych turniejów. Potem
druga runda fazy zasadniczej
we wszystkich ligach, play-off-y i play-out-y, aż wreszcie mecze o medale, awanse
i spadki. Sędziowsko będzie
się dużo działo bo dojdą zawody młodzieżowe jako

ment, w którym głos każdego z Was świadczy o świadomości wyboru oraz ma wpływ
na kształtowanie się rozwoju
środowiska
sędziowskiego
w Polsce. Nie wiem, kto będzie startował i nie wiem, ilu
będzie kandydatów. To nie
jest ważne. Potraktujmy te
wybory jako możliwość oddania własnego głosu. Swoją drogą ciekaw jestem, jak
będzie wyglądała kampania wyborcza. U mojej córki
w szkole odbywały się wybory
przewodniczącego
szkoły. Kampania wyborcza
była szalona, mnóstwo wyborczych obietnic typu: co
miesiąc dzień psikusa, pizza
co tydzień dla wszystkich,
itp. (ciekawe na czym się
wzorowali). Oczywiście były
też programy merytoryczne
i mimo dużych emocji wygrali najlepsi. W naszym środowisku nie spodziewam się
obietnic wyborczych od czapy. Obietnica awansu na Plus
Ligę dla wszystkich sędziów
nie przejdzie, bo nie da się
mieć 270 sędziów PlusLigi.
Myślę, że realnych obietnic
należy się spodziewać w postaci rzetelnego i sprawiedliwego oceniania sędziów. Być
może przydałaby się ścieżka
rozwoju dla przyszłych sędziów
międzynarodowych
i kilka innych pomysłów … ale
te zostawiam przyszłym kandydatom.

Czekają na nas na wiosnę
jeszcze 2 duże wydarzenia
w środowisku siatkarskim
i sędziowskim. Wybory Prezesa PZPS oraz Przewodniczącego WS PZPS. O ile
w tych pierwszych sędziowie
stanowią sporą, ale jednak
wciąż tylko część członków
Walnego Zgromadzenia PZPS
i tylko kilku wybrańców zostanie członkami Zarządu
PZPS, to jednak warto starać
się o to, by udział sędziów w
Walnym Zgromadzeniu był
jak najliczniejszy. Jako grupa sędziów musimy dbać
o interesy sędziów w Polskim
Związku Piłki Siatkowej, by
sędziowie byli traktowani tak
jak dotychczas jako partnerzy
a nie zło koniecznie. Przeciwnicy obecności sędziów
w Zarządzie PZPS muszą zrozumieć, że tak jak sędziowie
są nieodzowną częścią zawodów piłki siatkowej, tak samo
sędziowie mogą współdecydować o kierunku rozwoju
piłki siatkowej w Polsce.
Tak czy siak czeka nas interesująca przyszłość.
Dla naszego środowiska najważniejsze są jednak wybory Tymczasem w imieniu redakPrzewodniczącego WS PZPS. cji Biuletynu składamy Wam
Namawiam wszystkich Was, życzenia Wesołych Świąt Bosędziów szczebla central- żego Narodzenia oraz wszelnego, do udziału w zebraniu kiej pomyślności w nowych
sprawozdawczo-wyborczym 2020 roku.
WS PZPS. To jest ten moSzymon Pindral

NIEDYSPOZYCJE...

ostatnim czasie Komisja Obsad WS
PZPS zastosowała kilkanaście razy
paragraf 1 punkt 5 Zasad Weryfikacji Uprawnień na sezon 2019/2020, który
mówi: „Sędziemu, który po dokonaniu nominacji rezygnuje z meczu (odmawia nominacji), Wydział Sędziowski PZPS może wpisać niedyspozycyjność na nie więcej niż 6
najbliższych terminów rozgrywek ligowych,
które ma prawo sędziować, włączając termin
rezygnacji z meczu.”

nia, ale w większej ilości sytuacje wynikają z
niedopełnienia obowiązku przez sędziego,
który nie wpisał do systemu niedyspozycji bo:
- wylatuję na święta,
- nie spodziewałem się, że będą już obsady,
- mam zaplanowany wyjazd, którego nie
mogę przełożyć ani z niego zrezygnować,
- żona ma imieniny,
- bo dziecko ma urodziny,
- jest chrzest w rodzinie i żona jest chrzestną.

To tylko niektóre z powodów odmów nomiKażdą sytuację rozpatrujemy indywidualnie, nacji. Dla piszących na pewno bardzo ważne.
zdarzają się sytuacje poważne, które sprawia- Dla nas kuriozalne. Wszystko zależy od punkją, że przytoczony punkt nie ma zastosowa- tu widzenia. Najważniejsze pytanie jest ta-
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kie: dlaczego znając termin wylotu, imienin,
wyjazdu itd. nie wpisujecie niedyspozycji do
systemu obsad?
Zastosowany przepis z Zasad Weryfikacji
Uprawnień należy potraktować niczym żółtą
kartkę w meczu. To jest obowiązek sędziego,
by w dniach, w których nie może sędziować
wpisywał do systemu obsad niedyspozycję.
Mam nadzieję, że ta krótka wzmianka otworzy niektórym sprawiedliwym oczy, szczególnie tym, którzy czują się skrzywdzeni zastosowanym przez Komisję Obsad WS PZPS
zapisem z Zasad Weryfikacji Uprawnień.
Szymon Pindral

O NICH TEŻ MUSIMY PAMIĘTAĆ!

M

imo iż ich praca w większości przypadków przebiega
niewidocznie dla publiczności i nie stanowią oni
głównej atrakcji widowiska to jednak pełnią istotna rolę w zapewnieniu płynnego przebiegu zawodów.
Moppersi i Podawacze piłek bo
o nich mowa czyli Asystenci boiska.
My sędziowie jesteśmy po to, aby między innymi kontrolować ich pracę. Dlatego ważne
jest przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu przed zawodami oraz współpraca
z Asystentami podczas meczu.
Warto się do tego przygotować. Co powiedzieć?
Na wstępie warto porozmawiać z opiekunem Asystentów. Zapytać, jakie młodzież
ma doświadczenie i czy ma na stałe przydzielone obowiązki. Jeśli tak – nie zmieniaj
tego podziału. Wprowadzi to tylko niepotrzebny chaos. Jeśli nie - poproś opiekuna
grupy o przydzielenie osób do poszczególnych zadań – on zna tę grupę lepiej od Ciebie.
Czas na rozmowę z Asystentami.
Zaproś wszystkich Asystentów w jedno
miejsce w hali. Podejdź do jednej, dwóch
osób i poproś by zebrały resztę albo poproś
Opiekuna o zwołanie grupy. Przedstaw się
i określ funkcję jaką będziesz pełnić na meczu. Pogrupuj całość na zespoły z podziałem
na obowiązki. Omawiając szczegóły zwracaj
się do konkretnej grupy.

Agnieszka Michlic, przeprowadzająca rozmowę z
Asystentami boiska

Podawacze
Zagadnienia do poruszenia:
- umiejscowienie na boisku i pozycja pomiędzy bandami (nie zasłaniamy reklam)
- iloma piłkami będziemy grali i jak będą
oznaczone
- jak i którędy turlamy piłki a w końcu w jaki
sposób podajemy do zagrywającego
- obowiązek wycierania piłek i nie podawanie zagrywającemu piłki z ostatniej akcji
- kto odpowiada za piłki w trakcie meczu
i przerwach miedzy setami. Co z piłką przed
5 setem.

Umiejscowienie podawaczy

Dla przypomnienia zasady pracy podawaczy:
• Przed rozpoczęciem meczu, podawacze
piłek czynnie uczestniczą w oficjalnej rozgrzewce, łapiąc i podając piłki zawodnikom,
jednocześnie chroniąc komputery, kamery
i inne sprzęty znajdujące się za bandami reklamowymi.
• Bezzwłocznie po zakończeniu rozgrzewki
zbierają wszystkie piłki do specjalnych koszy.
• W trakcie przerw między setami zabezpieczają piłki tak, by nie trafiły one do rąk
rozgrzewających się zawodników (chowają
za stanowiskiem sędziego pierwszego lub za
bandami reklamowymi).
• W przerwie między setem 4 a 5 dostarczają jedną piłkę meczową sędziemu drugiemu.
• W meczu rozgrywanym 5 piłkami, w posiadaniu piłki muszą być podawacze nr 1, 2,
4 i 5, a piłkę do zawodnika podaje osoba,
która znajduje się najbliżej zagrywającego.
• Po zakończEniu akcji piłka, którą ta była
rozgrywana, wędruje do podawacza po
stronie, gdzie będzie wykonywana następna zagrywka.
• Piłkę do partnera kulamy po ziemi, blisko
band reklamowych, tak aby nie dostała się
ona na boisko, pod nogi zawodników.
• Podawacze zaopatrzeni są w małe ręczniczki, którymi zawsze wycierają piłkę
przed podaniem jej do zagrywającego.
• Podając piłkę do zawodnika podawacz
wstaje i odbija piłkę jednym „kozłem”
w kierunku zagrywającego.
• To podawacz jest zobowiązany wbiec na
boisko w celu zabrania piłki, która pozostała tam po akcji.
• Po meczu podawacze zobowiązani są
do zebrania wszystkich piłek używanych
w trakcie meczu, przeliczenia i zgłoszenia
swojemu opiekunowi ich stanu.
• Po meczu stają z sędziami przy linii bocznej
celem pożegnania z zawodnikami.

krzesełkach przed stolikiem sekretarza.
Odpowiadają oni za wycieranie strefy ataku.
• Dwóch szybkich moppersów zajmuje miejsca na krzesełkach za ławkami zawodników.
Odpowiadają oni za wycieranie boiska poza
strefą ataku.
• Szybcy moppersi zaopatrzeni muszą być
w małe ręczniczki (najlepiej po dwa na osobę), które dobrze chłoną wodę.
• To szybki moppers podejmuje decyzję
kiedy i gdzie należy wytrzeć podłogę. Sędzia nie powinien ingerować w ich pracę
o ile nie takiej potrzeby. Kiedy w trakcie
akcji zawodnik upadnie na boisko i pozostawi po sobie mokrą plamę, szybki moppers
w którego gestii leży oczyszczenie tej powierzchni, podnosi rękę i oczekuje na zakończenie akcji. Bezzwłocznie po gwizdku
kończącym akcję, wbiega i wyciera plamę.
Z boiska oddala się najkrótszą drogą przez
linię boczną. Jeśli plama znajduje się w pobliżu stanowiska sędziego pierwszego, QM
zbiega z boiska najkrótszą drogą i na czas
trwania kolejnej akcji zajmuje miejsce za podestem sędziowskim.
• Każdy przede wszystkim wyciera obszar,
który mu przysługuje, jednak niezwykle
istotna jest pomoc i współpraca. W razie
dużej, mokrej plamy jego kolega czy koleżanka przybywa mu z pomocą.
• Moppers pracuje w niezwykle szybkim
tempie. Jego pobyt na boisku nie powinien
przekraczać 8 sekund.
• Po meczu stają z sędziami przy linii bocznej
celem pożegnania z zawodnikami.

Umiejscowienie moppersów

Pamiętaj, aby w rozmowie z osobami obsługującymi zawody podkreślić, jak ważna jest
ich rola w widowisku sportowym. Wszyscy
jesteśmy jedną drużyną, pracujemy na jeden wspólny sukces!

A po meczu, gdy stoją wzdłuż linii bocznej
razem z wami warto po zakończeniu poMoppersi
żegnania z zawodnikami „przybić piątki”
Zagadnienia do poruszenia:
z Asystentami. To nic nie kosztuje a znaczy
- umiejscowienie na boisku i zakres boiska dla nich z pewnością wiele.
do wycierania
- kiedy mają wycierać boisko
- gdzie wracać/chować się po zakończonej Wykorzystano materiały z prezentacji
czynności wycierania boiska
Agnieszki Michlic „Jak przeprowadzić odpra- co robić, gdy ręczniczki zrobią się mokre wę z moppersami i podawaczami?” – Krynica
26-27.08.2016.
Dla przypomnienia zasady pracy moppersów:
Jarosław Makowski
• Dwóch moppersów zajmuje miejsca na
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MAREK MAGIERA
WIDZIANE Z TELEWIZYJNEGO OKIENKA

Siatkarski program 500+ im. Michała Ruciaka

D

zisiaj będzie trochę o liczbach.
Nie jakichś magicznych, choć
dla ludzi, którzy są z nimi
bezpośrednio związani,
może trochę tak.

Gdańsk, który z tej okazji
przyjął na ten sezon numer
20 na swojej koszulce. 20
lat na najwyższym poziomie
rozgrywkowym i tylko trzy
kluby na koncie - wspomniany Trefl, a wcześniej Resovia
i AZS Olsztyn. Gratulacje
panie Wojtku! To absolutny
Tak jak dla Marka Słowika, rekord!
który zakończył w grudniu
swoją karierę sędziowską
podczas meczu siatkarek
Enea PTPS Piła - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz, na
pewno liczba 631 będzie
wywoływała uśmiech na
twarzy oraz wiele pięknych
wspomnień. Oczywiście domyślam się, że tak będzie,
bo rozumiem, że koszulka
reprezentacji z numerem
631, którą na pamiątkę pan
Marek otrzymał przed meczem, nie oznacza nic innego jak tylko liczbę poprowadzonych spotkań w karierze.
W tym miejscu pytanie, czy
jest prowadzona jakaś statystyka dotycząca ilości prowadzonych meczów przez
sędziów? Czy każdy z arbitrów robi to indywidualnie?
I kto ewentualnie jest rekordzistą w tym zestawieniu na
przestrzeni lat, czy sezonów,
ot choćby tylko w historii
naszej zawodowej ligi?
A ta historia jest piękna,
bo LSK w tym roku skończyła 15 lat, a PlusLiga obchodzi okrągły jubileusz
20-lecia istnienia w obecnej formule, czyli w pełnym zawodowstwie. Co
ciekawe, w tegorocznych
rozgrywkach bierze udział
tylko jeden siatkarz, który występował na boiskach
PLS we wszystkich tych sezonach, co więcej, zaczynał
grę w seniorskiej siatkówce
właśnie równo ze startem
profesjonalnej ligi. To Wojciech Grzyb, kapitan Trefla

W czasach kiedy się wychowywałem i poznawałem
sport dość popularnym powiedzeniem w sportowym
środowisku było tak zwane
„przywiązanie do barw klubowych”. Celowo wziąłem
to powiedzenie w cudzysłów, bo dla wielu młodych
dziś ludzi, to kompletna abstrakcja, a zmiany miejsca
pracy - w tym przypadku
klubu - to rzecz naturalna
i oczywista. Ale są wyjątki
od reguły, które piszą swój
scenariusz, może nie bajkowy, ale filmowy na pewno.
I nie chodzi mi tutaj o Mariusza Wlazłego, który szesnasty rok z rzędu broni barw
Skry Bełchatów do której
trafił w 2003 roku z Wielunia. Od razu dodajmy, że
trafił wtedy do najwyższej
klasy rozgrywkowej zwanej
wówczas PLS.

Mniej więcej w tym samym
czasie w Augustowie postanowiono założyć klub siatkarski, który pod nazwą MKS
Ślepsk rozpoczął zmagania
w trzeciej lidze. Jednym
z siatkarzy występujących
w tamtej drużynie był dwudziestoletni wówczas Łukasz
Rudzewicz. Ślepsk, który
w 2009 roku przeniósł

swoją siedzibę do Suwałk
zadebiutował w PlusLidze
jako beniaminek rozgrywek.
W wyjściowej szóstce na
boisko wyszedł Rudzewicz,
który przez cały ten czas
wierny był barwom jednego
klubu i przeszedł z nim całą
sportową drogę od trzeciej,
poprzez drugą i pierwszą
ligę, aż teraz po PLS. Razem
15 lat. Brawo! Nieprawdopodobna wręcz historia!
Oczywiście różne są motywy zawodników, różne
są propozycje dla graczy
i trzeba zrozumieć każdą
sytuację. Kiedyś, kiedy nagrywałem dla Polsatu Sport
„Krótką Piłkę” z naszymi reprezentacyjnymi siatkarzami pokazując ich od nieco
innej strony niż ta sportowa, zapytałem Zbigniewa
Bartmana dlaczego często
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zmienia kluby w których występuje? Odpowiedział, że
taki ma charakter i nie może
usiedzieć w jednym miejscu
przez rok. I trzeba przyznać,
że jest w swoich działaniach
konsekwentny jak mało
kto, bo rozmawiałem z nim
z osiem lat temu, a na dziś
jego sportowe CV wygląda
następująco - 15 lat grania
na zawodowych parkietach
i w tym czasie 17 klubów.
Wracamy do liczb i rekordów, bo po Wojciechu Grzybie koniecznie trzeba uhonorować innego „wielkiego”
naszej ligi - Michała Ruciaka,
który chcąc nie chcąc uruchomił siatkarski program
„pięćset plus”. Otóż siatkarz
Cerradu Czarnych Radom
przekroczył liczbę 500 występów na naszych ligowych
boiskach w najwyższej klasie rozgrywkowej! Zaczynał
w Morzu Szczecin jako 16-latek pod okiem ŚP. Huberta
Jerzego Wagnera. Później
był jeszcze Olsztyn, Bełchatów, Kędzierzyn Koźle,
Bydgoszcz, znowu Szczecin
i teraz jest Radom.
Michał gratulacje! Nie wiem,
czy jest ktoś kto zbliży się do
Twojego rekordu, bo jak sam
mówisz, nie powiedziałeś
jeszcze ostatniego słowa.
Na koniec podziękowania dla wszystkich za cały
kończący się rok. Na Nowy
Rok życzenia wszelkiej pomyślności i przede wszystkim zdrowia! Do zobaczenia
w halach i w telewizyjnym
okienku. Wszystkiego dobrego!
Marek Magiera

To już jest koniec, nie ma już…
wyjazdów na szczebel
ROZMOWA Z MARKIEM SŁOWIKIEM
Ostatnio sędziowałeś mecz razem z synem.
Historia zatoczyła pewne koło. Jesteś dumny z Bartka?
Nie tylko jeden. Przez ostatnie półtorej
sezonu poprowadziliśmy razem chyba 15
spotkań. Jestem bardzo dumny z syna, że
dołączył do mnie na LSK. Jestem szczęśliwy, że mogłem z nim prowadzić mój ostatni
mecz w karierze na szczeblu. No cóż, „coś
się kończy a coś zaczyna”, życzę Bartoszowi
aby osiągnął więcej w sędziowaniu niż ja.
Pozostaje tylko pogratulować. Ale nasza
rozmowa ma dotyczyć ciebie. Niedługo
kończysz karierę na szczeblu. Ile to już lat?
Na szczeblu centralnym prowadziłem spotkania przez 25 lat (ogólnie 631 meczów).
Od początku prowadziłem zeszyt i zapisywałem wszystkie mecze. Jest to szmat czasu. Któregoś dnia jadąc na mecz ze Zbyszkiem Wolskim zastanawialiśmy się „kiedy to
minęło”, przecież zaczynaliśmy razem tak
niedawno.
Jak zaczęła się i potoczyła później twoja kariera sędziowska?
Przygoda z siatkówką rozpoczęła się gdy
miałem 15 lat, kiedy wraz z tatą poszedłem sobie pograć (tata w latach 60-tych
i 70-tych był zawodnikiem Stali Gorzów).
Następnie grałem w wojsku, ale po kontuzji kolana na MP jednostek wojskowych w
1986 roku musiałem skończyć grę. W 1988
roku wyczytałem w gazecie ogłoszenie, że
Gorzowski Związek Piłki Siatkowej organizuje kurs na sędziego piłki siatkowej. Zdecydowałem się wziąć w nim udział. Egzamin
zaliczyłem pozytywnie. W 1994 roku Jacek
Plewnia (szef szkolenia w Zachodniopomorskim Makroregionie do którego należał
wtedy Gorzów) zauważył mnie na turnieju
w Goleniowie i skierował moją kandydaturę
na kurs szczebla centralnego. Kurs ten odbył się w 1994 roku w Warszawie podczas
MP Juniorów. Wraz ze Zbyszkiem Wolskim
zaliczyliśmy pozytywnie praktykę co skutkowało prowadzeniem meczu finałowego.
I tak jak mówią słowa piosenki Haliny Kunickiej - Orkiestry dęte: „Niby nic a tak to się
zaczęło ...”.
Kończysz karierę na szczeblu centralnym.
Nie rezygnujesz chyba jednak całkowicie
z sędziowania i siatkówki?
Absolutnie nie rezygnuję z sędziowania
i siatkówki. Jak tylko będę mógł i jeżeli będę
otrzymywał nominacje na mecze w województwie (wyznacza syn) to nie będę się migał. Mamy kilku młodych sędziów, których
trzeba poprowadzić i jeszcze dużo nauczyć.
Wiele meczów to wiele różnych sytuacji meczowych i pozameczowych. Podzielisz się
z naszymi czytelnikami czymś ciekawym?
To prawda. Już na pierwszym turnieju, na
którym byłem (MP Juniorów) spotkałem
się pierwszy raz z telewizją. Było to coś nowego. Następna ciekawa sytuacja to słynna
awaria prądu na turnieju o wejście do II ligi

w Wołowie (z Darkiem
Wolskim) w 2003 r. Jeden mecz trzeba było
powtórzyć następnego
dnia. W latach 20012004 miałem przyjemność prowadzić również zawody siatkówki
plażowej. Tam też mieliśmy ciekawą sytuację.
Będąc
zaproszonym
wraz ze Zbyszkiem
przez ŚP. Wojtka Klęska na Puchar Bałtyku
przychodzimy rano na
plażę a tam nie ma boisk (w nocy był sztorm
i wszystko zmiotło).
Turniej trzeba było
przesunąć na popołudnie i zabrać się
do pracy z boiskami.
Z przypadków pozameczowych to chyba
tylko wypadek samochodowy w drodze
na mecz do Rzeszowa
z Darkiem Wolskim.
Uszkodzony
Mercedes, którego trzeba
było trochę posklejać
taśmą klejącą aby móc
wrócić do domu (tylny
zderzak, błotnik i tylną
lampę), nam na szczęście nic się nie stało.

Najtrudniejszy, najciekawszy, najważniejszy
mecz?
Najtrudniejsze mecze to na pewno pierwszy
i ostatni. Pierwszy dlatego, że nowy, młody
a tu już poważne granie. Natomiast ostatni,
bo człowiek chce na koniec jeszcze dobrze
wypaść i totalnie się spręża. Najciekawszy nic mi nie przychodzi do głowy. Każdy jest
inny.
Sędziujesz już długo, obserwowałeś wiele zmian. Jak oceniasz kierunek, w którym
siatkówka zmierza.
Kierunek w jakim zmierza siatkówka jest dobry. Mecze są ciekawe, widowiskowe, dużo
siatkówki w telewizji. Przepisy są bardziej
zrozumiałe dla kibiców. Czasami jak oglądałem mecze siedząc na trybunach mogłem
słyszeć rozmowy kibiców, np. „ Dlaczego
on tego nie zagwizdał?” drugi kibic potrafił
wyjaśnić. Są czasami bardzo długie i ciekawe akcje. Będąc na słupku każdy z nas myśli:
„żeby tylko teraz nie trzeba było odgwizdać
błędu bo szkoda to przerwać „.

Marek Słowik, fot. Chemik Police

katorów. Bo są czasami słowa pochwały ale
i czasem gorzkie uwagi. Trzeba to przyjąć na
tzw. klatę, przestrzegać i stosować
Podobno nie samą siatkówką żyje człowiek.
Co robisz w czasie wolnym (o ile taki posiadasz), jakieś hobby?
Tak to prawda, ale przez ostatnie 25 lat była
tylko siatkówka. Córka po powrocie z mojego ostatniego meczu wyliczyła mi, że przez
pełne 2 lata nie było mnie w domu. A teraz serio, mam hobby - wędkarstwo. To też
zaszczepił we mnie tata. Ostatnio bardzo
często wyjeżdżaliśmy rodzinnie na ryby (i to
z efektami). Na koniec chciałbym bardzo
serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom z którymi prowadziłem
spotkania, kwalifikatorom, komisarzom
oraz osobom, które spotkałem na sędziowskim szlaku (nie wymieniam z nazwiska, bo
mógłbym nieopatrznie kogoś pominąć).
W szczególności wielkie podziękowania dla
mojej żony Basi, za to, że przez 25 lat wytrzymywała moją nieobecność w domu
w weekendy a po awansie na Profesjonalną
Ligę również w środku tygodnia.

Mamy coraz młodszych sędziów. Co byś im
poradził na starcie ich przygody z gwizdkiem.
Rada to na pewno robić to, czego się czło- No cóż: To już jest koniec, nie ma już…
wiek nauczył i słuchać rad starszych kole- wyjazdów na szczebel.
gów. Przyjmować z pokorą uwagi kwalifiPatrycja Chudy
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Kontrowersje (z drugiej strony ekranu)

Z

azwyczaj nie ma
sensu tu na łamach Biuletynu
odnosić się do
materiałów medialnych. Zanim
nadejdzie czas składania
kolejnego numeru, wszyscy zapominają już o co
chodziło. Życie artykułów
czy filmów, szczególnie w
internecie, jest bardzo
krótkie. Dzisiaj czytasz
sensacyjny tytuł, do pojutrza przeczytasz dziesięć kolejnych. A wyjaśnienie tego pierwszego
po tygodniu nikogo by
nie zainteresowało (najczęściej też nikt by tego
wyjaśnienia nie opublikował).

nie nie popełnił (przepis 11.2.2).
W efekcie odbiór meczu na boisku przez zespoły był zupełnie
inny, niż w internecie, gdzie
oczywiście Marka Lagierskiego i mnie odsądzano od czci
i wiary. Ten mecz obfitował
zresztą w bardzo trudne do
oceny challenge, m.in. dotyczące ataku po stronie przeciwnika czy kontaktu z siatką,
gdy uderza w nią też piłka.
Spotkanie pokazało, jak trudne
potrafi być zadanie sędziego
II, gdy musi zajrzeć w ekrany
challenge. Marek wykonał tę
pracę bardzo starannie i – co
jeszcze ważniejsze – niezywkle
uczciwie, parukrotnie zmieniając swoją pierwotną decyzję z
boiska właśnie w przypadkach
wymagających i perfekcyjnej znajomości przepisów gry
i umiejętności ich interpretacji.

Akurat
tak
się
złożyło, że mecz w PlusLidze
pomiędzy Jastrzębskim Węglem a GKS Katowice odbył się
w czasie składania Biuletynu. Dzięki uprzejmości Redakcji spróbuję
więc wyjaśnić króciutko, na czym polegała „wielka kontrowersja”,
o której na swojej stronie internetowej napisał Polsat Sport.
Pierwsza sytuacja to pole – aut po zagrywce Kamila Kwasowskiego.
Sam Polsat pokazał ze swojej kamery super slow-motion tylko klatkę,
na której piłka jest jeszcze w powietrzu. Jak słyszymy na filmie, komentatorzy już w tym momencie wydają wyrok (na marginesie, dlaczego piłka na tej klatce ma kształt jajowaty?), że piłka jest w boisku.
Ja pozwoliłem sobie nałożyć na siebie kolejne cztery klatki, na których pracował challenge. Jak widać, ani Polsat, ani challenge nie był
w stanie dostarczyć obrazu, na którym widoczny jest jednoznacznie kontakt piłki z linią.

Kolejny przykład wywołanych
w relacji telewizyjnej kontrowersji to niedzielny mecz MKS Będzin - Cuprum Lubin, zakończony karą za opóźnianie. Trener Cuprum poprosił o trzecią przerwę
dla odpoczynku i niestety kilku jego zawodników zeszło z boiska.
W relacji TV widać, że znający przepisy gry trener MKS domaga
się usankcjonowania powstałego opóźniania, a sędzia Paweł Ignatowicz prawidłowo udziela kary za opóźnianie (kartka pod zegarkiem). Realizator TV jednak wskazał Mateusza Sacharewicza jako
ukaranego (komentatorzy nieobecni na sali nie potrafili wyjaśnić,
co się stało) i ten później w mediach społecznościowych musiał
bronić się przed zarzutem „położenia meczu”. Czy nie za dużo takich sytuacji?

Druga sytuacja to wkroczenie w przestrzeń przeciwnika (przepis
11.2.1) – Rafał Szymura wylądował częściowo na boisku przeciwnika, a Lukas Kampa wylądował na stopie Rafała i w efekcie wywrócił się, dotykając siatki. Co ważne, Lukas cały czas pozostawał na
swoim boisku. Niestety w komentarzu słyszymy, że ponieważ Rafał
Szymura nie przeszedł linii środkowej całą stopą, to błędu absolut-

Druga sytuacja - L. Kampa wywraca się o nogę
R. Szymury i zaraz dotknie siatkę
Nałożone na siebie cztery kolejne klatki, na których
pracował challenge podczas pierwszej „kontrowersyjnej” sytuacji
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WOJCIECH MAROSZEK

KRAJOBRAZ PO BITWIE
miesiące wcześniej jakieś pismo, co to leży
na półce opisanej „Sprawy, które wyjaśniają
się same, jeżeli są odwlekane odpowiednio
długo”.

J

esteśmy właśnie po obchodach
miesięcznicy początku burzy,
która rozhulała się nad żeńską
kadrą siatkarek. Emocje nieco
opadły, powołania na kwalifikacje zostały ogłoszone i na obrazku wygląda,
że reprezentacja wyszła z tego sztormu z nieco mniej połamanymi żaglami,
niż się spodziewałem, ale to nie znaczy,
że obejdzie się bez remontu łajby. Można już jednak nieco chłodniej spojrzeć
na całą sytuację i trochę o niej pogadać.
Zresztą tylko gadanie nam zostaje, bo
i tak wszystko co się w najbliższym czasie wokół tej drużyny wydarzy, będzie
wynikiem konfliktu. Jeżeli awansujemy na igrzyska, to wszyscy powiedzą,
że afera pozwoliła się oczyścić kadrze,
która wyszła z niej mocniejsza. Jeżeli
nam się nie uda (to znaczy jeżeli „im”
się nie uda, bo jak przegrają to „one”,
a jak wygramy to „my” - proste c’nie?),
to wiadomo – przegrały, bo konflikt
rozbił tę kadrę.
O samym przebiegu konfliktu nie ma się co
rozwodzić nadmiernie. Dramat rozegrał się
w kilku aktach, a wszystkie były przewałkowane w każdą możliwą stronę. Trzeba jednak
z tej telenoweli wyciągnąć wnioski, a właściwie jeden podstawowy wniosek. A konkluzja
jest niestety niezwykle smutna. Afera kadrowa obnażyła słabość struktur zarządzających siatkówką w naszym kraju. Niezależnie
od tego, po czyjej stronie leżała, bądź wciąż
leży racja w sporze pomiędzy zawodniczkami, a trenerem, to dopuszczenie do sytuacji
(a być może nawet inicjatywa), że w ogóle
dziś o tym rozmawiamy, jest porażką naszej
federacji.
Wygląda na to, że w związku od dawna wiedziano o napięciach i gęstniejącej atmosferze w kadrze. Sprawę odsunięto jednak
na bok, bo właśnie rozbłysły reflektory
na parkietach męskiego EuroVolley, więc
kto by się przejmował babskim gadaniem.
Później przyszła pora na radosne ogłoszenie oczywistej dla opinii publicznej decyzji
o przedłużeniu kontraktu z Jackiem Nawrockim. I chyba wtedy ktoś nieśmiało podniósł
rękę, mówiąc że faktycznie serca całego
Imperium Rzymskiego są podbite przez trenera, oprócz jednej, małej, galijskiej wioski
– trzynastu dziewczyn, które napisały dwa

przywiązanie kibica do drużyny. Właśnie
przywiązanie ta ekipa zapewne po części
straciła. Zamiast wiary w słuszny kierunek
i odrodzenie żeńskiej reprezentacji, mamy
zwątpienie, podział na dwa obozy kibiców
– zwolenników trenera i obrońców siatkarek (skąd my znamy te podziały na grupy,
które wzajemnie się nie mogą przekonać?).
Tak naprawdę zobaczymy czy ten chwilowy
wzrost popularności przełoży się na realny,
kiedy pojawią się wyniki oglądalności turnieju kwalifikacyjnego w Apeldoorn.

Zupełnie przypadkowo wraz z ogłoszeniem
przedłużenia kontraktu, światło dzienne
ujrzał artykuł o buncie siatkarek, które są zazdrosne i od dziś będą same decydować, kto
ma być ich trenerem. Ja już nie mam piętnastu lat, żeby w takie przypadki wierzyć. Do
dziś się zastanawiam od kogo autor artykułu
dostał przeciek kontrolowany. Mam kilka
pomysłów, ale żadnego potwierdzonego, Co zyskał, a co stracił trener Jacek Nawrocwięc nie będę też o nich pisał.
ki? Zyskał bardzo mocny mandat do prowadzenia tej kadry. Skala poparcia selekcjoDalej było już tylko gorzej. Każde kolejne nera przez kibiców (nie przytłaczająca, ale
działanie i wypowiedź ze strony działaczy, naprawdę spora) przerosła moje oczekiwabyły bardziej niefortunne od poprzednich. nia. Wyniki, które osiągnął z tą kadrą spraNie chcąc się nad nimi pastwić, nie będę w wiły, że cieszy się zaufaniem i popularnością,
detalach ich przytaczał. W końcu jednak po a ludzie są w stanie wybaczyć mu pewne błęprzetoczeniu się pierwszej fali oświadczeń dy. Jednak nie ma nic za darmo. Teraz kibice
i komentarzy, przyszedł czas na działania. będą oczekiwali potwierdzenia, że kierunek
Jak się można domyślić - na pierwszy ogień kadry jest słuszny – inaczej trenerowi oberposzedł temat obyczajowy, najłatwiejszy wie się ze zdwojoną siłą. Selekcjoner stracił
do rozwiązania i nie wymagający zbyt wiele zaś przynajmniej jedno ważne ogniwo swoczasu. Poleciała głowa trenera współpracu- jej drużyny, bo trudno mi uwierzyć, że brak
jącego z kadrą, który znajdował się z jedną w kadrze Pauliny Maj-Erwardt to wynik jekadrowiczką w nieco bardziej zażyłych sto- dynie sportowego wyboru. Stracił też sporo
sunkach niż zwyczajowe na linii szkolenio- czasu, bo od nowa będzie musiał zbudować
wiec – zawodnik. Pozostaje pytanie dlacze- relację z tą drużyną. Stracił też jednego
go problem nie został rozwiązany wcześniej? z najbardziej zaufanych współpracowników.
Przecież naprawdę nie jest trudno się domy- Być może na jakiś czas, ale z pewnością
ślić, że w każdym ludzkim zespole, w którym w najbliższych miesiącach będzie musiał
występują zależności zawodowe, prędzej czy przeorganizować pracę sztabu.
później kończy się kłopotami. Nie musiało
się to wcale kończyć rezygnacją trenera. Co zyskał, a co stracił Związek? Zyskał cenną
Rozwiązań od ręki można podać kilka – choć informację, że w trybie pilnym musi mocno
rzeczywiście żadne nie byłoby bezbolesne. poprawić zarządzanie kryzysem i przygotować się do tego, że łatwo jest kierować
Następnie szumnie ogłoszono ekspedycję maszyną, która się nie psuje, ale takich maratunkową trenera, który pielgrzymował od szyn na naszej planecie nie ma zbyt wiele,
miasta do miasta, oczyszczając powietrze z a zdecydowanie prościej jest robić regulargęstości nieporozumień, pretensji i żalów. ne przeglądy i drobne naprawy, niż remonRuch ze wszech miar dobry i pożądany. Tyl- tować silnik, który się rozkraczy na środku
ko, że znowu zbyt późny. Czy jeżeli zajęto drogi. Zyskał też świadomość, że ta żeńska
by się postulatami zawodniczek wcześniej, siatkówka jednak kogoś interesuje, a podsyto w ogóle byłaby potrzeba gaszenia pożaru cona przez media, staje się cennym źródłem
na sygnałach? Może dwa miesiące wcześniej budowania wizerunku lub betonowymi buwystarczyłoby tylko parę razy przytłumić tami, zdolnymi pociągnąć na dno i nie możkocem tlące się polana? Trudno przypusz- na zostawić jej trybów samym sobie. Póki co
czać, żeby trener nie wiedział o piśmie za- trochę z tego wizerunku federacja na konwodniczek spoczywającym w związku i jeź- flikcie straciła i w całej aferze zwolennicy
dził jak gdyby nigdy nic na mecze do swoich trenera i siatkarek byli podzieleni, ale hakadrowiczek, a później rozmawiał z nimi shtagu #muremzazwiązkiem raczej próżno
o pogodzie.
szukać.
Czas na wnioski. Co zyskała na tym konflikcie
reprezentacja kobiet, a co straciła? Zyskała
rozgłos, ale chyba nie taki o jaki wszystkim
chodzi. Oczywiście jest wartością wzrost
zainteresowania kadrą, lecz w dużej mierze
jest to zainteresowanie „tabloidowe”, które
ciężko jest później przekuć w rzeczywiste
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Co zyskały i straciły zawodniczki? Ich wizerunek też ucierpiał. Często przewijały się
głosy, że gwiazdom się w głowach poprzewracało, że za tego, czy tamtego trenera był
zamordyzm i nikt nie płakał. Postawiły też
dużo na szalę, bo większość z nich to zawodniczki w trakcie budowania swojej kariery

i odmowa gry w kadrze mogłaby zaważyć
na ich przyszłości. Straciły spokój przygotowań i odpowiedzialności za wyniki, bo
o ile wcześniej dobre rezultaty były przyjmowane z entuzjazmem i miłym zaskoczeniem,
traktując je jako coś ekstra w stosunku do
zakładanego potencjału, to teraz wszelkie
niepowodzenia obrócą się przeciwko nim
i będą postrzegane przez pryzmat konfliktu.
Być może jednak zyskały bardzo dużo. To się
okaże. Może zyskały warunki pracy, jakich

oczekiwały. Może w końcu poczuły się wy- może jest niedofinansowana, może jest posłuchane i mają poczucie, że ich problemy strzegana jako dodatek i zło konieczne przy
zostały zauważone i będą przepracowane? naszych wspaniałych herosach z męskiej
kadry, ale jest cudownie nieprzewidywalJa wiem jedno. Im dłużej czytam, rozma- na, okupiona milionem kilowatów włożonej
wiam, przyglądam się tej sytuacji, tym bar- energii i megatonami dżuli emocji zostadziej się przekonuję, że nie mam pojęcia do wionych na boisku, na treningach, w szatni
czego to wszystko nas zaprowadzi. Ponad i poza sportową halą. Tak! Jestem feministą
wszystko jednak wierzę w tę reprezentację siatkówki i z tego się już chyba nie wyleczę.
i w to, że warto przekonywać każdego do Na razie zresztą nie chcę...
żeńskiej siatkówki. Może jest niedoceniana,

NADCHODZĄCE NOMINACJE NASZYCH

SĘDZIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Kontynentalne kwalifikacje
do IO TOKIO 2020
Kwalifikacje afrykańskie
S: BURKIEWICZ Paweł
6-12.01.2020, Kair

Kwalifikacje europejskie
S: MAROSZEK Wojciech
5-10.01.2020, Berlin

CEV Liga Mistrzów Mężczyzn
BERLIN Recycling Volleys - Kuzbass KEMEROVO

Ford Store Levoranta SASTAMALA - Hypo Tirol AlpenVolleys
HACHING
S1: KRÓL Piotr
S2: RISTOVSKI Vlatko
17.12.2019, Tampere

Mladost BRCKO - LAUSANNE UC
S1: MACIEJEWSKI Maciej
S2: HEPP Carole
17.12.2019, Brcko

Zwycięzcy meczów poprzedniej rundy
S1: SOKÓŁ Katarzyna
S2: SIMBARI Armando
28-30.01.2020

S1: RAPISARDA Daniele
S2: MAROSZEK Wojciech
18.12.2019, Berlin

BERLIN Recycling Volleys - Fakel NOVY URENGOY
S1: IVANOV Ivaylo
S2: BURKIEWICZ Paweł
28.01.2020, Berlin

CEV Liga Mistrzów Kobiet
Lokomotiv KALININGRAD - Savino Del Bene SCANDICCI
S1: MAROSZEK Wojciech
S2: DOBREV Dobromir
22.01.2020, Kaliningrad

Savino Del Bene SCANDICCI - VakifBank ISTANBUL
S1: TWARDOWSKI Maciej
S2: KELLENBERGER Jörg
5.02.2020, Siena

NANTES VB - Vasas Óbuda BUDAPEST
S1: BURKIEWICZ Paweł
S2: MOKRY Juraj
21.01.2020, Nantes

Dinamo MOSCOW - Maritza PLOVDIV

Puchar CEV Kobiet
Zwycięzcy meczów poprzedniej rundy
S1: HEPP Carole
S2: KRÓL Piotr
21-23.01.2020

Zwycięzcy meczów poprzedniej rundy
S1: IVKOVIC Toni
S2: HERBIK Marcin
21-23.01.2020

Zwycięzcy meczów poprzedniej rundy		
S1: NIEWIAROWSKA Magdalena
S2: JANKOVIC Mirko
4-6.02.2020

Zwycięzcy meczów poprzedniej rundy
S1: KOVACEVIC Slobodan
S2: MACIEJEWSKI Maciej
4-6.02.2020

Zwycięzcy meczów poprzedniej rundy
S1: PINDRAL Szymon
S2: PAVLOV Alexander
4-6.02.2020

S1: MYLONAKIS Alexandros
S2: TWARDOWSKI Maciej
23.01.2020, Moskwa

Puchar CEV Mężczyzn
Lindemans AALST - Active Living Orion DOETINCHEM
S1: HECKFORD Nicholas
S2: NIEWIAROWSKA Magdalena
18.12.201, Aalst

Puchar Challenge Mężczyzn
Zwycięzcy meczów poprzedniej rundy
S1: LAGIERSKI Marek
S2: VAGNI Ilaria
28-30.01.2020

Zwycięzcy meczów poprzedniej rundy
S1: DANIILIDOU Eleni
S2: LAGIERSKI Marek
11-13.02.2020

WOJCIECH GŁÓD
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Sędzia, podróżnik, kolarz, mors…
Jacek Naduk po 25 latach kończy karierę szczeblową

N

ieubłagane
limity
wiekowe
sprawiły,
że z końcem grudnia
żegnamy się z kolejnymi arbitrami, którzy ukończyli 55. rok życia. Jednym
z nich jest Jacek Naduk, który swoją przygodę z gwizdkiem zakończy 28 grudnia
meczem I ligi kobiet w Jarosławiu.

sędziowanie z innymi pasjami.
Jedną z nich jest zwiedzanie.
Piatkowy mecz w Suwałkach?
Czemu nie zakończyć go weekendem w Wilnie. Mecz w Bielsku-Białej? Jakże piękna jest
Szyndzielna czy Klimczok! Toruń
to piękna starówka i wspaniałe
Centrum Jordanki, w którym
można wysłuchać wspaniałego
koncertu symfonicznego, Wieliczka to oczywiście kopalnia
soli… „- Było tego dużo, a jak to
się mówi: wspomnień i tego co
Jacek Naduk pochodzi z Warki –
widziałeś nikt nie jest w stanie Ci
niedużej, ok. 12-tysięcznej miejodebrać. Czasami jechałem więc
scowości znajdującej się w pona mecz dzień przed, czasami
łowie drogi między Radomiem
Jacek Naduk podczas meczu 1 ligi mężczyzn
wracałem dwa dni po, które poa Warszawą, słynącej przede
BBTS Bielsko-Biała - AZS AGH Kraków
święcałem na rozejrzenie się po
wszystkim z browaru. Swoją żyokolicy.” – dodaje Jacek Naduk.
ciową przygodę z siatkówką rozpoczął w 1978 roku pod kierun- sędzią siatkówki. To było coś!” kategorii wiekowej, dlatego i ja Oprócz zwiedzania jego hobby
kiem trenera Andrzeja Wardy – wspomina z uśmiechem Ja- starałem podchodzić się do nich to m.in. pływanie, jazda na rowew miejscowym klubie „Pułaski”. cek Naduk. „- Kurs ukończyłem w pełni skoncentrowanym.” – rze, na którym rocznie pokonuje
od 5 do 8 tysięcy kilometrów (!)
4 lata później, kontuzja kolana w 1983 roku, po którym ubralem wspomina Jacek.
czy… zimowe morsowanie!
sprawiła, że o kontynuowaniu słynny strój „lodziarza” (białe:
kariery zawodniczej nie było koszulka, spodnie i buty). Przy- Przez te wszystkie lata nie zamowy. Wtedy to usłyszał od piąłem zieloną plakietkę i tak oto brakło sytuacji zabawnych, ale
swojego trenera pytanie, które rozpocząłem swoją przygodę i strasznych. Do tej pory wspozmieniło jego życie na kolejne, z gwizdkiem, sędziując pierwszy mina sytuację z 1/2 Mistrzostw
długie lata: „Nie chciałbyś zo- mecz w rozgrywkach powiato- Polski kadetów, które rozgrystać sędzią?”. „- Byłem wtedy w wych szkół średnich.” – dodaje. wane były w Tomaszowie Mazowieckim. „- Byłem wówczas
trzeciej klasie Technikum. Przez
kilka miesięcy, trzy razy w ty- Na awans na szczebel central- sędzią drugim. Po jednej z wygodniu jeździłem do Warszawy ny czekał 11 lat. W 1994 roku w mian zawodnik z Bydgoszczy
Warszawie, razem opadł po bloku. Zasłaniając dłoń
z sześcioma innymi drugą ręką podszedł do mnie i
osobami ukończył powiedział z wielkim spokojem:
kurs uzupełniają- „Panie Sędzio, coś mi się stało w
cy (standardowo rękę”. Gdy odsłonił zobaczyłem,
kursy odbywały się że jego wybity kciuk nie wystaco dwa lata). Jak wał nawet centymetra z dłoni.
sam
wspomina, Znajdował się cały pod skórą!
jego mentorem był Straszne, sytuacja zakończyKrzysztof Strzylak, ła się na stole chirurgicznym.”
Morsowanie to jedna z pasji Jacka
ówczesny szef sę- – opowiada sędzia z Warki. Indziów radomskich nym pamiętnym spotkaniem był
i to dzięki niemu mecz Częstochowianki z MKS Zapytany o podstawę dobrego
znalazł się na kur- Andrychów, który decydował sędziowania mówi, że według
sie. Po trzech la- o pierwszym miejscu w tabeli i niego najważniejsza jest umietach uzyskał klasę awansie z II do I ligi. Kto pamięta jętność wychwycenia własnych
związkową, a od halę w Częstochowie oraz an- błędów i praca nad nimi. „- Dziś
2000 roku sędziuje drychowskich kibiców wie, co może powiedzieć, że 37 lat
mecze jako sędzia mogły oznaczać dwa autokary z gwizdkiem nie wystarczyło do
klasy państwowej. przyjezdnych fanów, wyposa- tego, aby osiągnąć nieosiągalżonych w kilka bębnów, trąbki i ne, czyli perfekcję” - podsumoJacek Naduk nie dziesiątki pustych butelek PET wuje. Jak wspomina, rad z boku
potrafi
wskazać uderzanych o ławki. Hałas na hali jest zawsze dużo, ale każdy ma
jednego,
kon- sprawiał, że sędziowie każdą wy- troszkę inne spojrzenie na rokretnego, najważ- mianę kończyli… potrząsaniem zegrane akcje. „- Siatkówka ma
niejszego meczu siatki i sygnalizacją. „- Tam nie coraz więcej elementów, któw swojej karie- pomógłby nawet najgłośniej- re wymagają interpretacji. To
rze sędziowskiej. szy gwizdek. Razem z Markiem utrudnia sędziowanie, ale nie
Sędzia z Warki pokonuje na rowerze nawet „- Było ich spo- Wiśniewskim, z którym miałem może tłumaczyć wszystkiego.
ro. Począwszy od przyjemność sędziować tamten Receptą na sukces jest zacho8 tysięcy kilometrów rocznie! meczów ligowych, mecz, żartowaliśmy że szum wanie skupienia przez cały mecz,
przez młodzieżowe w uszach towarzyszył nam jesz- co nie jest takie proste. A sukcemistrzostwa Polski cze przez kilka dni od ostatniego sem jest mecz, po którym obaj
trenerzy podejdą i podziękują
na kurs. Bardzo pomagali mi po sparingi reprezentacji. Za- gwizdka.”
za dobre sędziowanie. A jak do
rodzice i nauczyciele, bo w dni wsze starałem się podchodzić
zajęć zwalniano mnie ze szkoły. do meczów jakby zawodnicy Ci, którzy znają Jacka, lub przy- tego dołączy jeszcze KwalifikaTo było naprawdę spore wy- rozgrywali swój mecz o Mistrzo- najmniej obserwują jego wpisy tor…” – kończy arbiter z Warki.
darzenie jak na warunki małej stwo Świata. Dla nich każdy na Facebooku, z pewnością zaWOJCIECH GŁÓD
miejscowości – ktoś miał zostać mecz był ważny, niezależnie od uważyli, że udaje mu się łączyć
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PAWEŁ WOICKI:
Subiektywnie o ewolucji piłki do siatkówki

N

a początek trochę historii: Siatkówkę wymyślił William G. Morgan w 1895 roku. Do gry była
potrzebna piłka, która podczas gry
utrzymywała się w powietrzu. Musiała
być lekka, ale nie za bardzo, aby wiatr
jej nie zwiał. Opór powietrza nie mógł
jej spowalniać.

Pierwotnie korzystano z piłki, która została
stworzona na bazie pęcherza piłki do koszykówki. Okazało się to jednak złym rozwiązaniem, piłka była zbyt wolna z powodu
braku masy. Morgan zwrócił się do firmy
Spalding z prośbą o wykonanie piłki do
gry w siatkówkę, firma ta posiadała wiedzę
i doświadczenie, byli oni liderem w branży.
Początkowo piłka do siatkówki była pęcherzem lateksowym, który został zbudowany
z materiału podobnego do opony rowerowej. Drugą warstwą był materiał podobny
do chusty. Na wierzchu była trzecia warstwa skóry wszyta wokół piłki. Piłka była
bardziej opływowa i solidna, ale też nie była
zbyt ciężka. Współczesne piłki do siatkówki
niewiele się zmieniły.

stała się zagrywka rotacyjna z wyskoku oraz
nowy rodzaj zagrywki, szybująca z wyskoku
(float). Nowe piłki można było zdecydowanie lepiej kontrolować przy odbiciach
oburącz dolnych, ale również łatwiejsze stało się kontrolowanie piłki odbijając palcami.

Paweł Woicki

powiązany był ściśle z technikami przyjęcia,
przepisy zabraniały przyjmować piłkę na
palce, a piłka w czasie zagrywki dotykająca
siatki była błędem (net). Piłka zagrywana
z miejsca, wysoko nad siatką, leciała nieregularną parabolą, czasami opadając przed
zawodnika, a czasami skręcając tuż przed
nim. Dokładne pokierowanie piłką w przyjęciu, odbiciem dolnym stawało się trudnym
wyczynem. Specjaliści od tego przyjęcia
byli zawsze cenionymi graczami. Siatkówka
w tym czasie była grą wolniejszą, bardziej
techniczną i przede wszystkim nie uprawiali
jej bardzo silni, ponad dwumetrowi, skoczni
atleci.

Jest kilka wiodących firm produkujących
piłki do siatkówki: Gala, Mikasa, Molten.
Każda z firm produkuje ”inne piłki”, zgodne
z regułami gry w piłkę siatkową, ale jednak
różniące się od siebie. W artykule chciałbym się skupić na piłkach (producentach), Lekka piłka szybowała w powietrzu niczym
którzy dominowali na rynku polskim.
listek na wietrze, a dzięki aerodynamicznemu kształtowi i sprężystości, można jej było
Do sezonu 2000/2001 mecze w najwyższej przy tym nadać sporą prędkość. Ewolucja
klasie rozgrywkowej w Polsce rozgrywano siatkówki, czyli przede wszystkim pojawiebiałymi piłkami firmy Mikasa. Finał Igrzysk nie się coraz większej liczby graczy wysoOlimpijskich w Montrealu 1976, to pierwszy kich, serwujących z wyskoku, doprowadziła
mecz z którego kojarzę tę piłkę. Nie jestem do zmian w przepisach, technikach oraz
w stanie opisać różnic w grze na przestrzeni sprzęcie sportowym.
dekad, moje własne doświadczenie pozwala
Moim zdaniem, grając w dzisiejszych czasach białymi Mikasami, przed telewizorem
siedzielibyśmy, jak w czasie meczu hokeja.
Piłka latała by tak szybko, że nie moglibyśmy jej zauważyć, a mecz rozstrzygał by się
między graczami stojącymi na zagrywce.
Naprzeciw telewizji i zmieniającej się siatkówce wyszli producenci piłek, pojawiły
się piłki kolorowe, poprawiające oglądanie
meczu, oraz o zmienionych właściwościach
użytkowych
Biale piłki Mikasa, które używane były
do sezonu 2000/2001

mi wypowiadać się piłkach z lat 90, aż do
dzisiaj. “Białe Mikasy” były bardzo szybkie,
lekkie i bardzo sprężyste. W tamtych czasach gra w siatkówkę różniła się bardzo od
tego, co widzimy dzisiaj na boiskach PlusLigi
czy w czasie rozgrywek międzynarodowych.
Zagrywka rotacyjna z wyskoku była rzadkością, a zagrywka float była zjawiskiem marginalnym. Najczęściej stosowanym sposobem
zagrywki w latach 90-tych była zagrywka
szybująca z miejsca, z odległości kilku metrów za boiskiem. Oczywiście wszystko
miało swoje powody. Sposób zagrywania

Ciekawą historią w tamtym czasie był sezon
Plusligi 2004/2005, tylko w tym sezonie,
władze ligi zdecydowały się na grę piłkami
firmy Molten w lidze. Sytuacja wyglądała
tak, ż drużyny grające w rozgrywkach pucharowych, do środy trenowały piłkami Mikasa, a od czwartku Moltenami. W pucharach europejskich dalej grało się Mikasami.
Różnica była znacząca, ponieważ Molteny
w odczuciu były mniejsze i cięższe niż Mikasy. Granie Moltenami powodowało, że
przyjęcie zagrywki float stawało się prostsze, a zawodnicy nie najlepiej przyjmujący
mogli ukryć swoje mankamenty. Do tej
pory zawodnicy śmieją się, że jeśli nie umie
ktoś przyjmować to musi iść grać do ligi, w
której korzystają z piłek Molten.
Kolejna zmiana została wprowadzona w sezonie 2008/2009. Moim zdaniem, piłki te
zmieniły siatkówkę po raz kolejny. Zagrywka float stała się dzięki nim zabójczą bronią,
pojawiły się całe systemy grania oparte na
takiej zagrywce. Molten w dalszym ciągu
był cięższy, mniejszy i łatwiejszy do kontrolowania, natomiast Mikasa zaczęła ponownie szybować nieregularną parabolą. Agresywny float grany tuż nad siatką stał się
efektywną bronią, często zawodnicy mogli
ratować się tylko przyjęciem na palce. Piłka cały czas zachowała swoje właściwości
z poprzedniego modelu, kontrolowanie jej
przy odbijaniu nie stwarzało problemów.
Ciekawostką związaną z budową piłki stała
się porowata struktura piłki, wcześniej piłki
były gładkie.

Nadszedł czas
na najnowszy
model i jego
ocenę. Pewnie,
żeby to zrobić rzetelnie,
jeszcze
trochę czasu musi
upłynąć. Rozpoczynając nimi
treningi w czaStały się barsie przygotodziej miękkie,
wań wydawało
już tak lekko
się, że zmiana nastąpiła tylko w malowaniu
nie szybowapiłki i układzie łat. Po pierwszych miesiąca
ły i wszystkie
używania tej piłki, myślę że zagrywka float
wydawały się
straciła swoją siłę, można ją łatwiej kontrozdecydowanie
lować. Jeśli chodzi o odbijanie nimi górą
cięższe, było
i dołem, różnica nie jest zauważalna. Jednak
to oczywiście
do jej oceny poczekałbym jeszcze. Igrzyska
subiektywOlimpijskie w Tokio będą okazją do wyciąne odczucie.
gnięcia wniosków. Czy lepsze wyniki będą
Wszystko
to
osiągały drużyny dysponującą mocną zaspowodowało,
grywką z wyskoku jak USA, Rosja, Włochy,
że piłki można było lepiej kontrolować przy czy te które słyną ze zmienności zagrywki
odbiciu dolnym. Właściwości nowych piłek jak Polska i Brazylia.
oraz zmiana przepisów, dopuszczenie przyjęcia na palce i pozwolenie na zagrywkę po
PAWEŁ WOICKI
siatce, spowodowały, iż bardziej efektywna
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Kontrola ustawienia na przykładzie

męskiej reprezentacji Polski

T

en artykuł w zamierzeniu ma uniwersalny charakter.
Chcemy, by pomógł początkującym sędziom w rozumieniu błędów ustawienia, ale także, by zainspirował
doświadczonych sędziów w poszukiwaniu skutecznych
metod kontroli ustawienia. Przedmiotem analizy jest nasza
męska reprezentacja, bo to ekipa, której członków wszyscy
znamy. Za dostarczenie zdjęć serdecznie dziękujemy statystykowi reprezentacji Robertowi Kaźmierczakowi.

stopy zawodnika linii ataku powinna znajdować się bliżej linii środkowej niż stopy odpowiadającego mu zawodnika linii obrony)
- między zawodnikiem środkowym a skrzydłowym w tej samej linii (co najmniej część stopy każdego zawodnika prawego (lewego)
powinna być bliżej linii bocznej prawej (lewej) niż stopy zawodnika
środkowego tej samej linii)

Czyli – patrząc na naszą kadrę – np. Fabian Drzyzga musi być bliżej prawej linii bocznej niż Paweł Zatorski i musi stać za Michałem
W ostatnich paru latach następował proces coraz łagodniejszego Kubiakiem.
oceniania błędów ustawienia. W rezultacie nie tylko zespoły craz Ale już względem każdego pozostałego zawodnika może stać
częściej naruszały przepisy gry w tym zakresie, bez reakcji sędziów, dowolnie! Czy istnieje na przykład prawidłowe ustawienie w P1,
ale także spadł poziom wiedzy zawodników o obowiązujących w którym Fabian Drzyzga stoi na lewo od i przed Maciejem
zasadach. W konsekwencji - jak wiemy z wytycznych Wydziału Sę- Muzajem, a więc zawodnikiem znajdującym się po przeciwnej strodziowskiego PZPS – od początku obecnego sezonu jako sędziowie nie boiska? Istnieje.
jesteśmy zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na występujące błędy ustawienia oraz doprowadzenie do ich przestrzegania. W P1 najczęstszym błędem ustawienia jest zbyt wcześnie wbieJednym z kluczowych zadań jest tu uświadomienie zawodnikom,
rozgrywający. Jak widzimy na zdjęciu Michał Kubiak
iż błąd ustawienia popełniany jest w momencie uderzenia piłki gający
cofa
się
do przyjęcia, a zadaniem Fabiana Drzyzgi jest znaleźć
przez zagrywającego, a nie w momencie jej podrzucenia.
się pod siatką możliwie szybko.Zwróćmy uwagę, że w parze
(Wilfredo Leon, Michał Kubiak) ich wzaSpójrzmy na ustawienie oczami grających. Obecnie zawodowe przyjmujących
jemne
pozycje
mają znaczenia dla błędu ustawienia.
zespoły kontrolują swoje ustawienie poprzez określenie pozycji, Kubiak może więc nie
znaleźć się dalej od siatki niż Leon.
na której znajduje się zawodnik rozgrywający. Na pytanie „jak
stoimy?” wystarczy odpowiedzieć „P1”, jeśli rozgrywający znajdu- W tak zaprezentowanych pozycjach zawodników na boisku inny
je się na pozycji I. A skoro jest to powszechnie rozumiany rodzaj potencjalny błąd ustawienia może być zrobiony pomiędzy Mukomunikatu dla zawodników, to może warto, byśmy
zajem a Leonem, gdy w momencie uderzenia piłki
się w ten sposób z nimi komunikowali. Tę nomenklaprzez zagrywającego Leon będzie znajdował się bliturę wykorzystujemy więc także poniżej.
żej linii środkowej boiska niż Muzaj.
Zgodnie z porządkiem rotacji po P1 mamy oczywiście… P6.

Współcześnie niemal bez wyjątku zawodnicy ustawieni są na boisku przy P1 w kolejności: rozgrywający
(poz. 1) – przyjmujący (poz. 2) – środkowy (poz. 3)
– atakujący (poz. 4) – przyjmujący (poz. 5) – środkowy (poz. 6, więc tu zastępowany przez Libero).
W naszej reprezentacji wygląda to tak, jak powyżej.

Ustawienie P1

W tym ustawieniu ponownie rozgrywający Fabian Drzyzga będzie chciał jak najszybciej dostać
się pod siatkę. Z kolei atakujący Maciej Muzaj będzie „uciekał” na prawo i do tyłu, by móc atakować
z prawego skrzydła. Do tego środkowy (tu Mateusz
Bieniek) będzie przemieszczał się w lewo, by zająć optymalną pozycję do ataku. Ocena pozycji tych trzech zawodników wymaga więc
szczególnej uwagi. Ważne jest by Fabian Drzyzga
nie był bliżej linii środkowej niż Maciej Muzaj a jednocześnie by Michał Kubiak znajdował
się bliżej prawej linii bocznej niż Fabian. Inny
potencjalny błąd ustawienia może zostać popełniony przez Pawła Zatorskiego jeśli będzie stał
on bliżej linii środkowej
niż Wilfredo Leon.

Każdorazowo ustawienie opisujemy trzema
grafikami: zdjęciem zawodników na boisku,
formalnym ustawieniem oraz odwzorowaniem
rzeczywistej pozycji zawodników, gdzie liniami połączyliśmy osobno zawodników linii ataku
i obrony, a niebieskimi strzałkami zaznaczyliśmy
najistotniejsze ich przemieszczenia w momencie
wykonania zagrywki.
Teraz króciutkie przypomnienie teorii. Ustawienie zawodników zawsze sprawdzamy na moment
uderzenia piłki przez zagrywającego, przez kontrolę pozycji stóp, w parach zawodników:
- między zawodnikami linii obrony i linii ataku (co najmniej część
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Ustawienie P6

P5 jest jednym z dwóch względem siebie mogą
ustawień, w których błąd popełnić przyjmujący.
Wilfredo Leon musi znajdować się przed Michałem
Kubiakiem. A jak widzimy na zdjęciu stoją w bardzo
podobnej odległości od siatki. Drugi zawodnik istotny do oceny błędu ustawienia to rozgrywający. Fabian Drzyzga nie może znaleźć się ani przed Piotrem
Nowakowskim, ani na prawo od Michała Kubiaka.
Zwróćcie uwagę na pozycje stóp Fabiana Drzyzgi oraz Macieja Muzaja w P4. Obaj w momencie
uderzenia piłki przez atakującego mają jedną nogę
w powietrzu ponieważ właśnie rozpoczęli przemieszczanie się. W takim wypadku bierzemy pod uwagę
pozycję stopy spoczywającą na boisku oraz miejsce ostatniego kontaktu drugiej stopy z boiskiem.
W przypadku naszych kadrowiczów nie popełniają
oni błędu ustawienia.

Ustawienie P5

Zobaczcie, jak ustawieni są zawodnicy linii ataku.
Wilfredo Leon nominalnie prawy ataku stoi w lewym
tylnym rogu boiska. Cała trójka okupuje dwumetrowy skrajny lewy pas boiska. A jednak zespół nie popełnia błędu ustawienia!
W tym ustawieniu najczęściej występujący błąd związany jest z przemieszczaniem się rozgrywającego,
który może zbyt wcześnie zacząć biec wzdłuż siatki.
Uwaga! Zdarza się też, że środkowy bloku zbyt wcześnie rusza do środka boiska (tu byłby to Piotr Nowakowski) i trzeba zwracać także uwagę na jego pozycję względem przyjmującego (tu: Wilfredo Leona).
Jednocześnie inny błąd ustawienia może nastąpić
pomiędzy Wilfredo Leonem a Maciejem Muzajem Muzaj nie może znajdować się bliżej siatki niż Leon.

Ustawienie P4

W P3 rozgrywający znajduje się blisko miejsca, z którego zamierza odbić piłkę. Dokonuje więc niewielkiego przemieszczenia, dzięki czemu rzadko który
popełnia błąd ustawienia. Częściej popełnia go atakujący, który zbyt szybko rusza do prawej linii bocznej.
Zwróćcie uwagę na relację stóp Wilfredo Leona i Macieja Muzaja. Lewa stopa Leona jest bliżej lewej linii
bocznej niż obie stopy Muzaja. Jednak zawodnicy ci
nie popełniają w tym momencie błędu ustawienia, bo
o nim decyduje wyłącznie relacja stóp znajdujących
się najbliżej prawej linii bocznej!
Ostatnim ustawieniem jest P2, w którym rozgrywający ponownie niemal nie musi się przemieszczać,
a dzięki temu nie zdarza się, by popełniał błąd ustawienia.
Największe przemieszczenie wykonuje natomiast
atakujący, który zaczyna nominalnie jako zawodnik
lewy obrony, a będzie chciał być gotowy do ataku
z prawej strony. Bardzo często zawodnik taki rusza
zbyt wcześnie, mijając przyjmującego.

Ustawienie P3

W tym ustawieniu mogą potencjalnie popełnić błąd
ustawienia także przyjmujący, gdyby Wilfredo Leon
stanął bliżej siatki niż Michał Kubiak.
Ze względu na objętość Biuletynu mogliśmy tylko skrótowo zwrócić uwagę na krytyczne miejsca,
w których może wystąpić błąd. Zachęcamy do samodzielnego przejrzenia grafik i własnej analizy, na co
powinien zwracać uwagę sędzia II oceniając ustawienie.
MAGDALENA NIEWIAROWSKA
I WOJCIECH MAROSZEK
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Ustawienie P2
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