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W

czerwcu Zarząd Polskiego
Związku Piłki Siatkowej zatwierdził dwa istotne dla nas
dokumenty.

W

Pierwszym jest Regulamin Sędziego Piłki Siatkowej Halowej PZPS. Już sam tytuł
wskazuje, iż nastąpił ostateczny rozdział
spraw sędziów halowych i sędziów siatkówki plażowej (rozdział spraw, nie rozdział osobowy).
Jedną z kluczowych nowinek w Regulaminie jest nowa struktura uprawnień na
szczeblu centralnym. Sędziowie lig zawodowych to teraz grupa A1 (PlusLiga) i A2
(TAURON Liga oraz TAURON 1 Liga). W
sezonie 2022/23 będzie łącznie 74 takich
sędziów. Dalej jest grupa B oraz grupa C,
ta ostatnia dająca uprawnienia do sędziowania II lig. W ślad za zmianami regulaminowymi modyfikacjom ulegną zasady weryfikacji uprawnień, o czym będzie mowa
na kursokonferencji w Tarnowie Podgórnym.
Drugim dokumentem jest Komunikat
Organizacyjny PZPS, a w nim stawki sędziowskie w rozgrywkach PZPS. Moim
osobistym staraniem udało się wprowadzić mechanizm automatycznej waloryzacji stawek sezon do sezonu (ważne: stawki
będą się zmieniać na sezon, nie z 1 stycznia). Już w sezonie 2022/23 będą one w II
ligach i I lidze kobiet wyższe o około 25%.
A później będą rosły proporcjonalnie do
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

ielkimi krokami zbliża się nowy sezon
ligowy 2022/2023. Zmiana uprawnień
nasuwa pytanie: jak będą kształtowały
się nominacje na mecze rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki?

Andrzej Lemek: Jedną z zasad, podobnie jak w roku
ubiegłym, będzie brak ograniczeń terytorialnych. Sędziowie będą mogli być nominowani na mecze drużyn
z miast i województw, z których pochodzą. Inna
kwestia, która nie ulegnie zmianie, to fakt, że na
najważniejsze mecze będziemy wyznaczać sędziów
prezentujących się najlepiej. Sędziowie z wyższymi
uprawnieniami będą mogli być też nominowani na
mecze niższych lig.
Mamy dużą grupę sędziów z uprawnieniami A2. Czy
ta grupa może spodziewać się równej liczby nominacji?
Andrzej Lemek: Kluczową kwestią była i będzie jakość sędziowania. Celem nie jest równa ilość spotkań,
a najlepsze sędziowanie i to najważniejszy aspekt, który będzie brany pod uwagę w każdym momencie sezonu.
Z jakim wyprzedzeniem będą wykonywane obsady na
mecze TAURON 1.Ligi, TAURON Ligi i PlusLigi?
Andrzej Lemek: Nominacje będą robione z miesięcznym wyprzedzeniem. Jednak jak pokazały poprzednie
sezony rozgrywkowe, zmiany w terminarzu są wpisane w charakter ligowej rzeczywistości na najwyższym
poziomie, co oznacza, że część nominacji będzie ukazywała się w ostatnim czasie przed dniem meczowym.
Czy przedstawione zasady będą obowiązywać również w fazie play-off?
Andrzej Lemek: W fazie play-off będą sędziować najlepsi bez patrzenia na ilość przesędziowanych spotkań. Jeszcze raz podkreślę, że najważniejsze mecze
będą sędziować najlepsi.
PAULINA BOŚ
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LICZNE GRONO POLAKÓW
NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA

M

istrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn zawitają w tym roku do Polski. Spieszymy
z doskonałą informacją, że silna grupa
polskich sędziów będzie reprezentować nas podczas obu turniejów!

szy nie tylko samą zainteresowaną. Jak wspomina: - Z racji
mojej absencji w całym mijającym sezonie, nominacja FIVB
na Mistrzostwa Świata była dla mnie kompletnym zaskoczeniem! Dała mi niesamowicie dużo radości i… wiarę, że moja
sędziowska droga wciąż wiedzie gdzieś dalej, że nie zostałam
zapomniana i pominięta. To jak potężny
Podczas żeńskiego
zastrzyk adrenaliny,
turnieju z gwizdkiem
dający impuls do dalzobaczymy Katarzyszej walki i szybszej
nę Sokół. - O nomiregeneracji! Jestem
nacji na MŚ Kobiet
mega
wdzięczna
dowiedziałam
się
i
teraz
jeszcze
ciężej
kilka godzin przed
pracuję
nad
szyboficjalną nominacją
szym
powrotem
do
od kolegi z Włoch,
zdrowia.
Ten
pociąg
który mi jej pogratujuż odjeżdżał, ale
lował. – mówi Katazdążyłam złapać porzyna. - Początkowo
ręcz na jego tyłach,
myślałam, że to są
gdy chciał już znikgratulacje z powonąć z peronu… Teraz
du nominacji na MŚ
trochę trudniej, bo
mężczyzn jako sędzia
w trakcie jego jazdy
rezerwowy. Po krótpo niełatwym terekiej rozmowie zwątnie, będę musiała
piłam i nie miałam
przechodzić z wagopewności, o jakiej
nu do wagonu, by donominacji rozmawiastać się do przedziamy. Gdy dostałam
łu, w którym miałam
oficjalną nominację
podróżować.
Ale…
mailem z FIVB, to był
pokonałam
już
dużo
dla mnie szok i niewiększe
trudności,
dowierzanie. Myślagłęboko wierzę, że znów w nim usiądę, a potem będę
łam, że to wszystko mi się przyśniło – tak też odpowiadałam więc
jechać
by na kolejnej stacji przesiąść się do pierwszej
osobom, które gratulowały mi nominacji. Gdy rzeczywistość klasy – dalej,
kończy
motywująco.
dotarła do mojej świadomości, równocześnie z olbrzymią
radością zaczęłam się martwić, skąd wziąć urlop, który cały Pozytywnie swoją nominację do turnieju odbiera także Szyzostał przeznaczony w tym roku na sędziowanie.
mon Pindral. - Nominacja na MŚ kobiet to moja pierwsza noFIVB, pierwsza i zapewne ostatnia. Zdaję sobie spraNa pytanie, czy wiążę jakieś nadzieje z tą nominacją odpo- minacja
wę
z
tego,
z racji mojego wieku i przynależności do grupy
wiada: - Nie wiążę żadnych nadziei, gdyż nadzieja to jak przy- uprawnień,że
na
więcej nominacji nie mam co liczyć. Pomimo
słowie mówi „matka głupich”. Mam plan przygotować się jak tego jestem pozytywnie
nastawiony do tego turnieju. Funknajlepiej do tych zawodów (również podczas MŚ mężczyzn), cja Sędziego Rezerwowego,
na którą zostałem nominowany,
tak by godnie reprezentować polskich sędziów na tych naj- wiąże się z czynnym uczestnictwem
w meczach Mistrzostw
ważniejszych zawodach w roku.
Świata, a to dla mnie bardzo duża nobilitacja. Zakres obookreślają Wytyczne i instrukcja sędziowania, gdzie
Nim rozpocznie się turniej pań, będziemy świadkami męskie- wiązków
oprócz
standardowych
czynności opisanych w pkt 24 dogo mundialu, w którym w roli sędziego wystąpi nasz ekspor- dane są nowe zadania tzw.
zegara zagrywki” opitowy arbiter Wojciech Maroszek. Oprócz Katarzyny i Woj- sane w pkt 12 Wytycznych,„operatora
które
według
mojej wiedzy będą
ciecha będziemy mieli także liczną reprezentację sędziów przypisane sędziemu rezerwowemu. Tak więc
na każdy mecz
rezerwowych podczas obu turniejów. Jak mówi Wojciech będzie wyznaczonych dwoje sędziów rezerwowych.
Razem
Maroszek: - Dla mnie równie ważne, jak własna nominacja, z Jarkiem Makowskim, Piotrem Królem i Markiem Lagierskim
było wskazanie tak dużej grupy naszych sędziów na oba tur- będziemy pełnić funkcje sędziów rezerwowych w Gdańsku
nieje mistrzostw świata. Dzięki nowym funkcjom i faktowi, że w dniach 25.09-2.10.2022. Fajnie będzie współpracować
jesteśmy współorganizatorami obu turniejów, aż dziesięciu z sędziami gwiżdżącymi wyznaczonymi do Gdańska w tym
polskich sędziów pojawi się na tych najważniejszych zawo- samym czasie, a są to: Andrew CAMERON z Kanady, Andach!
drea PUECHER z Włoch, Ivaylo IVANOV z Bułgarii i Wim
z Belgii. Więcej napiszemy wspólnie z Jarkiem, PioW roli Sędziów Rezerwowych podczas turnieju męskiego CAMBRE
trem
i
Markiem
po turnieju na łamach naszego Biuletynu.
obok wspomnianej wyżej Katarzyny Sokół zobaczymy Macieja Twardowskiego. W żeńskich Mistrzostwach nasza repre- Wszystkim naszym arbitrom gratulujemy nominacji i życzyzentacja będzie natomiast jeszcze liczniejsza. Tu ponownie my powodzenia!
zobaczymy Macieja Twardowskiego, a także Szymona Pindrala, Jarosława Makowskiego, Marka Lagierskiego, Piotra Króla, Pawła Burkiewicza, Magdalenę Niewiarowską i Agnieszkę
WOJCIECH GŁÓD
Michlic! Zwłaszcza powrót do sędziowania tej ostatniej cie-
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Rozmowa z Pawłem Woickim
P

aweł Woicki - siatkarz czy trener? Jak udaje się łączyć ale ciężko jest mi powiedzieć, która jest fajniejsza. Nawet
obie funkcje i utrzymać dobrą formę fizyczną siatkarza ciężko jest mi opowiadać o różnicach, najłatwiej byłoby naz mentalną trenera?
pisać, że u mężczyzn decyduje siła i atletyzm, ale u kobiet
też jest to ważny czynnik. Z mojego doświadczenia: kobiety
Paweł Woicki: Zdecydowanie wciąż czuję się siatkarzem. dużo więcej widzą i zwracają uwagę na szczegóły, natomiast
Wiele czynników ma na to wpływ… Granie w siatkówkę spra- mężczyźni bardziej skupiają się na sobie i na swojej indywiduwia mi ogromną przyjemność i wciąż pozwala spełniać ma- alnej pracy.
rzenia. Bardziej obiektywnym argumentem jest również fakt,
że bycie zawodnikiem jest dużo łatwiejsze od bycia trene- Wróćmy do Polski. Paweł Woicki pierwszym rozgrywającym
rem. Przypadkowe to nie było. W czasie swojego grania mam w zespole Cerrad Enea Czarni Radom. To będzie Twój 20.
ogromną przyjemność pracować ze wspaniałymi trenerami, sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Czy wciąż czujesz
to z nimi zawsze mogłem rozmawiać o siatkówce, o syste- się na siłach rywalizować na najwyższym poziomie?
mach grania czy o różnych filozofiach. Osobą, która mnie
zdefiniowała siatkarsko, był Vital, który dał mi wiedzę, którą Paweł Woicki: Sam nie wiem, to wszystko okaże się w trakcie
uznaję. To on zaprosił mnie do pracy ze sobą jako asystent. To sezonu. :-)
on kształtuje wciąż moją drogę w szeroko pojętej siatkówce.

Paweł Woicki już w barwach Cerradu Enei Czarnych Radom

O utrzymaniu formy fizycznej nie wypada mi się wypowia- Jakie plany na najbliższą przyszłość?
dać, tylko pracować, ale zawsze lubię znać mechanizmy pracy, którą wykonuję.
Paweł Woicki: Przetrwać jutrzejszy trening. :-) W mojej sytuacji ciężko jest układać plany na dalszą przyszłość. Cieszę się
grą w siatkówkę każdego dnia i to jest dla mnie największa
Opowiedz proszę: jak doszło do tego, że zostałeś asysten- motywacja do pracy. Emocje związane z codziennymi trenintem trenera Vitala Heynena w kobiecej reprezentacji Nie- gami, czy mecze, to jest dla mnie najprzyjemniejsze.
miec?
Na koniec zabawmy się w typowanie: które miejsce zajmie
Paweł Woicki: Nie ma w tym niestety nic ciekawego - jeśli męska, a które kobieca reprezentacja podczas MŚ w piłce
dzwoni do Ciebie z taką propozycją Twój “siatkarski tata”, siatkowej?
to nie można odmówić. Praca z Vitalem to dla mnie zawsze
wspaniała przygoda. Pracując dla reprezentacji Niemiec ko- Paweł Woicki: Typowania się nie podejmę. :-) Męska oczywibiet jest dokładnie tak samo.
ście będzie walczyła o najwyższe cele. A żeńskiej życzę sukcesów, zasługują na to (tylko nie w meczu z Niemkami). Bardzo utalentowana grupa kobiet, dowodzona przez świetnego
Czy miałeś wcześniej doświadczenie w pracy trenerskiej trenera i kapitalną rozgrywającą. Będę Polkom też kibicował.
z siatkarkami? Jakie są różnice w pracy z kobietami i mężczyznami?
Dziękuję za rozmowę i życzę tego, czego życzy się siatkarzowi: „bez kontuzji”.
Paweł Woicki: Nie miałem takiego doświadczenia, tylko obserwacje i rozmowy w Rzeszowie ze Stephanem Antigą czy
ROZMAWIAŁ SZYMON PINDRAL
dziewczynami z Developresu. Są to inne dyscypliny sportu,
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Wyróżnienie i wyzwanie

Nowi sędziowie TAURON Ligi

D

ecyzją Wydziału Sędziowskiego PZPS wprowadzono
nowy podział uprawnień sędziowskich. Według niego
grupa sędziów otrzymała nominację
do prowadzenia spotkań TAURON
Ligi – zarówno ekstraklasy kobiet,
jak i męskiej 1. ligi. Dla wielu nominowanych było to zaskoczenie, ale
– jak sami podkreślają – wyróżnienie i wyzwanie. Zapytaliśmy kilkoro
z nich, co czują w przededniu dołączenia do elitarnego grona sędziów
profesjonalnej ligi, w tym najwyższej ligi w kraju.
Wszystkim zadaliśmy następujące pytania:
1. Nowa struktura uprawnień sędziowskich sprawiła, że od nowego sezonu
będziesz sędziować spotkania TAURON
Ligi i TAURON 1. Ligi. Jak przyjąłeś/ełaś
wiadomość o tej promocji?
2. Czym jest dla Ciebie to nowe wyzwanie? Co czujesz?
3. Jakie masz oczekiwania przed prowadzeniem spotkań w profesjonalnej
lidze?
4. Jakie największe zmiany czekają Cię,
prowadząc spotkania najwyższej ligi kobiet w Polsce?
Natalia Noga (pomorskie)
1. Wiadomość o promocji była dla mnie
miłą niespodzianką. Gdy ujrzałam swoje
nazwisko na liście osób z uprawnieniami
TAURON Ligi i TAURON 1. Ligi, bardzo
się ucieszyłam. Uważam, że jest to duże
wyróżnienie od Wydziału Sędziowskiego.
2. Lubię wyzwania, zmiany – to one powodują, że nie stoję w miejscu i mam
możliwość rozwoju. Czuję podekscytowanie, ale również dużą odpowiedzialność. Praca sędziego to nie tylko
umiejętności związane z oceną sytuacji
meczowych, lecz również zdolności interpersonalne i psychologiczne. Mam
świadomość tego, że kiedy sędzia zaczyna sędziować na danym poziomie
rozgrywkowym, ma trudniejsze zadanie,
bo musi zdobyć zaufanie i zbudować
swój autorytet.
3. Chciałabym rozwijać swój warsztat
sędziowski. Mam nadzieję, że prowadzenie spotkań w profesjonalnej lidze pozwoli mi zdobyć cenne doświadczenie.
Z pewnością otrzymam też wiele cennych uwag i rad od bardziej doświadczonych kolegów. Chciałabym jak najlepiej
wykorzystać szansę, którą otrzymałam

i pokazać się z jak najlepszej strony.

4. Nigdy wcześniej nie miałam okazji
pracować z systemem challenge, także będzie to niewątpliwie największa
zmiana. Bardzo często obserwujemy,
jak ważna jest prawidłowa ocena obrazu
i jaki ma wpływ na widowisko sportowe.

a za to z wideoweryfikacją. To będzie
dla mnie nowość. Na szczęście w województwie opolskim, oprócz mnie,
w grupie A2 mamy trzech doświadczonych sędziów, którzy sędziują zawody
TAURON Ligi i wiem, że zawsze mogę
liczyć na ich wsparcie.

Jarosław Minczewski (warmińsko-mazurskie)
1. Z wielką radością oczywiście
i z ogromnym zaskoczeniem, ponieważ
nie spodziewałem się takiej nobilitacji.
Zebrane doświadczenia w poprzednich
sezonach oraz współpraca ze wspaniałymi kolegami i kwalifikatorami, od
których mogłem się uczyć, dały efekt
2. Jest to dla mnie nowe wyzwanie, któ- w postaci awansu, za co z całego serca
re motywuje mnie do jeszcze lepszego im wszystkim dziękuję.
sędziowania. Cieszę się także na możliwość współpracy z inną grupą kwalifi- 2. Czuję się wyróżniony i zobowiązany.
katorów - niewątpliwie pomoże mi to Jak dotychczas jest to moje największe
w doskonaleniu umiejętności sędziow- osiągnięcie w karierze sędziowskiej. Doskich.
łączenie do grupy wspaniałych sędziów
jest wyrazem ogromnego zaufania ze
3. Ponieważ jak dotąd nie miałam okazji strony Wydziału wobec mnie. Wyzwapracować z systemem challenge, bar- nie w postaci możliwości sędziowania
dzo chciałabym wziąć udział w szkole- TAURON Ligi ogromnie mobilizuje do
niu z obsługi tego systemu. Sądzę, że dalszego jeszcze większego samodobardzo pomoże mi to w sprawniejszej skonalenia się, dawania z siebie jak najwspółpracy z ekipą challenge, prawidło- więcej, by nie zawieść nikogo podczas
wej ocenie obrazu i szybkim podejmo- zawodów. Doświadczenie to w przywaniu decyzji.
szłości będzie źródłem wiedzy dla nowych sędziów.
4. Uważam, że największym wyzwaniem
będzie współpraca z TV, jak również ob- 3. Moim największym oczekiwaniem
sługa systemu challenge oraz sędziowa- jest to, by sezon przebiegł spokojnie,
nie meczów przed większą publiczno- bez żadnych przerw spowodowanych
ścią.
zewnętrznymi czynnikami. W zeszłych
sezonach miałem okazję sędziować meMarcin Bartłomiejczak (opolskie)
cze męskiej pierwszej ligi, gdzie zawody
1. Bardzo się ucieszyłem z tej informacji. były przeprowadzane na wysokim po:) Uważam, że nowa struktura upraw- ziomie. Uważam, że to będzie utrzymanień pozwala sędziom na większy rozwój ne zwłaszcza, że mamy bardzo dobrych
swoich umiejętności.
komisarzy, a kluby starają się najlepiej,
jak mogą, by zawody były miejscowym
2. Przede wszystkim cieszę się, że będę świętem. Mam nadzieję również na pełmógł się wykazać na nowym poziomie ne kibiców hale podczas meczów.
rozgrywek. Emocje, jakie mi towarzyszą, to ekscytacja - już nie mogę się do- 4. Największą zmianą będzie oczywiście
czekać pierwszego meczu w nowym se- obsługa meczów z systemem challenge.
zonie - oraz pozytywny stres związany z Przyswojenie regulaminu jest przedseprowadzeniem zawodów TAURON Ligi. zonowym priorytetem. Czekają również
nowe miejsca i hale z kibicami, którzy u
3. Najwięcej oczekuję od siebie. Chcę nas w kraju, jak wiadomo, znają się na
być dobrze przygotowany do zawodów siatkówce najlepiej, a to zobowiązuje
zarówno merytorycznie, jak i fizycznie. do dawania z siebie maksa za każdym
Wiem, że czekają mnie dalsze wyjazdy na razem.
zawody, dlatego będzie trzeba wszystko
dobrze zaplanować, żeby na meczu być Nowym sędziom TAURON Ligi nie pow jak najlepszej formie.
zostaje nic innego, jak życzyć samych
trafnych decyzji oraz zadowolenia ze
4. Uważam, że największą zmianą bę- swojej pracy.
dzie sędziowanie bez sędziów liniowych,
MATEUSZ RUTYNOWSKI
Luiza Szymańczak (mazowieckie)
1. Naprawdę bardzo się ucieszyłam,
przez wiele lat aktywnie sędziuję zawody 1. ligi i uczestniczę w życiu sędziowskim. Z dużym zadowoleniem przyjęłam
decyzję dotyczącą nowej struktury i nowych możliwości. :)
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Odszedł Paweł Zajc...

N

iespodziewanie, 1 sierpnia, w wieku 56 lat zmarł
Paweł Zajc, wieloletni sędzia szczebla centralnego,
były arbiter najwyższych
lig w naszym kraju.
Paweł został sędzią w 1987 roku.
W 1991 roku w Lublinie uzyskał promocję na Szczebel Centralny, na którym spędził, bagatela, 30 sezonów.
W roku 1992 uzyskał klasę związkową,
a w 1998 państwową. Od 1994 roku
posiadał uprawnienia do sędziowania rozgrywek I ligi kobiet oraz II ligi
mężczyzn, a w 1997 roku, w dziesiątą
rocznicę swojego kursu podstawowego, awansował do sędziowania rozgrywek I ligi mężczyzn (wówczas najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce). Za
najważniejsze w swojej karierze uważał
dwa spotkania - finał ekstraklasy kobiet w Bielsku Białej w 2003 roku sędziowany z Dariuszem Jasińskim oraz
sędziowany rok wcześniej „mały finał”
mężczyzn w Bełchatowie z Sylwestrem
Strzylakiem. Szczególnie w pamięci zapisały mu się również: pierwszy mecz na
szczeblu centralnym w Warszawie w hali
Skry, pierwszy mecz sędziowany w „Nyskim Kotle” czy spotkanie Ligi Siatkówki Kobiet w Bydgoszczy… zakończone
czerwoną kartką.
Pomimo sędziowania najważniejszych
zawodów w Polsce nie rezygnował
z udzielania się podczas zmagań amatorskich czy szkolnych, co sprawiło, że
w łącznym bilansie miał „przegwizdanych” prawie 3000 meczów. Znajomi
Pawła podkreślaja, że był on osobą, która była zawsze świetnie zorganizowana
i miała… doskonale opanowane wszelkie połączenia krajowej komunikacji
publicznej. Zdaniem wielu, obudzony
w środku nocy mógł podać w jednej
chwili dokładne rozkłady minutowe
wielu pociągów i autobusów czy najkorzystniejsze opcje przesiadkowe na trasie Radom – dowolne miejsce rozgrywania meczu – Radom.
Często mówił, że jego sędziowscy nauczyciele zawsze mu powtarzali, że
dobry sędzia to taki, którego nie widać. - Jeśli po meczu wszyscy mówią
o wspaniałych zagraniach czy niewykorzystanych akcjach, a nikt nie pamięta
kto był arbitrem, to znaczy, że zawody
rozstrzygali bardzo dobrzy sędziowie!
– podkreślał Paweł w wypowiedzi dla
naszego Biuletynu tuż po zakończeniu swojej szczeblowej kariery. Jako
wskazówkę dla młodszych koleżanek
i kolegów podawał wówczas: - Pamię-

tajcie moi drodzy, że to sędziowie są dla
siatkówki, a nie siatkówka dla sędziów.
Mecz bez sędziów się odbędzie. Może
nie będą to zawody oficjalne, ale zostaną rozegrane. Bez zespołów natomiast
sędziowie, nawet ci najlepsi, nie będą
mieli co robić. Warto sobie ponadto
uświadomić, że nie ma idealnych arbitrów i bezbłędnych meczów. Jeśli ktoś
uważa, że przesędziował zawody idealnie i bez najmniejszej pomyłki, to okłamuje sam siebie. Jeśli obejrzycie swoje
sędziowanie na wideo, zawsze okaże się,
że w jakiejś sytuacji coś można było zrobić lepiej lub podjąć inną, lepszą decyzję.

cych, wśród bardzo doświadczonych
kolegów (Romana Fomina, Sylwestra
Strzylaka i Janusza Sobola). Paweł
w tym czasie był już sędzią szczeblowym. Jako najmłodszy z komisji miał
z nami również mniej formalny kontakt.
Zawsze pomocny, w przystępny sposób można było czerpać od niego sędziowską wiedzę, ale nie tylko... :-) Paweł miał lepiej rozpracowane przejazdy
na mecze niż niejedna informacja PKP
i PKS. Bez zastanowienia podawał gotowe połączenie, nawet z kilkoma przesiadkami. Jak zwykle z poczuciem humoru i powiedzonkami w swoim stylu,
które zawsze będę pamiętał.”

Jak zapamiętali go sędziowscy koledzy - Krzysztof Kapusta, od obecnego sezonu
z Radomia?
sędzia z uprawnieniami A2
„Paweł jednym krótkim zdaniem po- Piotr Minda, sędzia z niemal 25-letnim trafił rozładować nie tylko napięcie na
stażem sędziowskim, przyjaciel Pawła
boisku, ale jednocześnie zjednać sobie
„Paweł był bardzo dobrym kolegą. Po- kapitana zespołu, powodując zarazem
magał wszystkim sędziom i ich uczył. szczery, prawdziwy uśmiech i zrozumieZawsze zostawał po meczu, żeby po- nie po obu stronach siatki. Jeśli chodzi
rozmawiać o błędach. Miał „świra” o czas między meczami, to miałem tę
na punkcie punktualności i „fioła” na przyjemność poznać Pawła i mogę popunkcie pisania idealnych protokołów - wiedzieć, iż był jednym z najbardziej
zawsze miał piórnik, w którym było chy- ciepłych, bezkonfliktowych, bezintereba 5 linijek i 100 długopisów ;-). Niena- sownych, budzących sympatię osób, jawidził, gdy na turniejach zabieraliśmy kie spotkałem na mojej drodze. Żegnaj
mu te długopisy. Zawsze uśmiechnięty, kumplu.”
życzliwy dla każdego.”
Spoczywaj w pokoju, Kolego...
- Maciej Twardowski, sędzia PlusLigi
„Pawła poznałem na swoim kursie podstawowym jako jednego z prowadząWOJCIECH GŁÓD
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PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE

PRZED SEZONEM 2022/2023

K

ursokonferencja sędziów szczebla centralnego przed sezonem
2022/2023
odbędzie się niebawem, a niezbędnym elementem przygotowania do nowego sezonu jest obowiązkowy
test z przepisów gry.

Jeśli zawodnik został wykluczony
lub zdyskwalifikowany i nie może
być zmieniony regulaminowo to
zespół ma prawo do dokonania
zmiany narzuconej?

c. Zawodnik wykonał zagrywkę
częścią ręki – przedramieniem
d.
Zawodnik nadepnął na linię
końcową boiska podczas wykonywania zagrywki z wyskoku

Czy zawodnik może odzyskiwać Przykładem prośby nieuzasadpiłkę znad stolika sekretarza po nionej jest (zaznacz wszystkie postronie zespołu przeciwnego?
prawne odpowiedzi):

a.
Prośba o przerwę dla odpoCzy możliwe jest popełnienie czynku zgłoszona przez Libero.
przez zawodnika błędu odbicia b. Prośba o sprawdzenie ciśniepiłki w bloku – piłka rzucona?
nia w piłkach meczowych zgłoszona przez kapitana na boisku do
Przykładowe pytania z terminu II: sędziego pierwszego, po gwizdku
na zagrywkę.
Czy błędami podczas wykony- c.
Prośba o wstrzymanie zewania zagrywki są wszystkie niżej zwolenia na wykonanie zagrywki
wymienione akcje? Zaznacz po- zgłoszona do sędziego pierwszeprawne odpowiedzi:
go przez zawodnika na boisku w
Przykładowe pytania z terminu I. a.
Zawodnik zagrał piłkę po związku z koniecznością zasznuOdpowiedzi TAK lub NIE:
upływie 8 sekund od gwizdka sę- rowania buta.
dziego pierwszego na zagrywkę d.
Prośba o dokonanie zmiany
Czy szerokość siatki wynosząca b. Zawodnik po podrzucie piłki zawodników zgłoszona po gwizd97 cm jest zgodna z przepisami pozwolił jej opaść na podłogę, po ku na zagrywkę, niewpływająca
gry?
czym natychmiast wykonał za- na opóźnienie gry.
grywkę
Redakcja Biuletynu uzyskała od
Komisji Szkolenia i Przepisów
Gry przykładowe pytania, jakie
pojawią się dla sędziów w I i w II
terminie. Dowiedzieliśmy się także, że egzamin w drugim terminie będzie wymagał nieco więcej
uwagi i trzeba będzie bardziej się
wykazać.
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Bieżące nominacje
naszych Sędziów Międzynarodowych

BARTŁOMIEJ ADAMCZYK
12.10.2022 - CEV Challenge Cup (M)
Maccabi Yeadim TEL-AVIV - Luboteni FERIZAJ - S1

WOJCIECH MAROSZEK
26.08-7.09.2022 - FIVB Mistrzostwa Świata (M)
Ljubljana, Słowenia

PAWEŁ BURKIEWICZ
10.09.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (K)
Finlandia - Czarnogóra - S2

AGNIESZKA MICHLIC
27.09-9.10.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (K)
Łódź - SR

27.09-13.10.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (K)
Łódź/Gliwice - SR

ANNA NIEDBAŁ
24.08.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (K)
Czarnogóra-Islandia – S2

26.10.2022 - Zwycięzcy poprzednich faz Kwalifikacji
Ligi Mistrzów (M) - S1
WOJCIECH GŁÓD
27.08-4.09.2022 - CEV Mistrzostwa Europy U19 (K)
Skopje, Macedonia Północna
11/13.10.2022 - CEV Challenge Cup (M)
AONS Milon ATENY - Hapoel MATE-ASHER AKKO - S1
MARCIN HERBIK
9.09.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (K)
Norwegia-Bośnia – S1

19.10.2022 - CEV Challenge Cup (M)
Viking TIF BERGEN - BVA Cup Winner – S2
MAGDALENA NIEWIAROWSKA
26-28.08.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (K)
Gruzja - Słowenia – S1
2-4.09.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (K)
Norwegia- Grecja – S2
27.09-9.10.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (K)
Łódź - SR

8/10.11.2022 - CEV Cup (M)
Zwycięzca poprzedniej fazy – Dinamo Bukareszt – S2

8-10.11.2022 - CEV Cup 2023 (M)
Przegrany 3 rundy Ligi Mistrzów – Modena Volley – S2

TOMASZ JANIK
11/13.10.2022 - CEV Challenge Cup (M)
Zwycięzca BVA Cup - Viking TIF BERGEN - S1

SZYMON PINDRAL
27.08.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (K)
Słowacja – Dania - S1

PIOTR KRÓL
20.08.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (K)
Słowacja-Łotwa – S2

11.09.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (K)
Izrael – Rumunia - S2

4.09.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (K)
Łotwa-Hiszpania – S1
25.09-2.10.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (K)
Gdańsk - SR

25.09-2.10.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (K)
Gdańsk - SR
16.11.2022 - CEV Cup 2023 (M)
Arkas IZMIR - Caruur Volley GENT - S1

15.11.2022 – CEV Cup (M)
MODENA Volley – Przegrany z 3 rundy LM – S1

KATARZYNA SOKÓŁ
20.08.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (M)
Dania-Azerbejdżan – S1

MAREK LAGIERSKI
25.09-2.10.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (K)
Gdańsk - SR

26.08.2022 – 11.09.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (M)
Katowice/Gliwice – SR

19.10.2022 - CEV Challenge Cup (M)
Hapoel MATE-ASHER AKKO - AONS Milon ATENY - S2
MACIEJ MACIEJEWSKI
15.11.2022 - CEV Cup (M)
Union Raiffeisen WALDVIERTEL- Galatasaray ISTANBUL – S2

22.09-3.10.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (K)
Arnhem, Holandia
9.11.2022 - CEV Cup (M)
Caruur Volley Gent – Arkas Izmir – S2

MACIEJ TWARDOWSKI
20.08.2022 - Kwalifikacje do CEV EuroVolley 2023 (M)
14-17.12.2022 - Mistrzostwa Europy w siatkówce na siedząco (M) Gruzja-Słowacja - S2
Rouen, Francja
24.08–12.09.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (M)
JAROSŁAW MAKOWSKI
Katowice/Gliwice - SR
25.09-2.10.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (K)
Gdańsk - SR
27.09-13.10.2022 – FIVB Mistrzostwa Świata (K)
Łódź/Gliwice - SR
16.11.2022 - CEV Cup (M)
Lycurgus GRONINGEN - Winner CCM 32th Final 07/08 – S1
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MAREK MAGIERA
WIDZIANE Z TELEWIZYJNEGO OKIENKA

Czas na mistrzostwa świata!

Z

bliżają się
mistrzostwa świata. Panowie bronią
tytułu. Skład znamy, życzymy powodzenia.
Ja
dzisiaj więcej napiszę o paniach, bo
z racji obowiązków w Polsacie
Sport mam je
przydzielone „do
obsługi”.
Lavarini nie chce rozmawiać o nieobecnych i ja to rozumiem.
My jednak możemy.
Brak w kadrze Malwiny Smarzek raczej jest
niespodzianką,
choć
gdyby tak przyjrzeć
się od początku relacji
trener-zawodniczka, to
ta niespodzianka wcale
nie byłaby taka duża.
Nikt nie wie, o czym
i jak rozmawiali ze sobą
przed okresem reprezentacyjnym Malwina
z trenerem. Wiedzą
tylko oni, no może jeszcze menedżer siatkarki. Natomiast nie jest
żadną tajemnicą, że
Lavarini zna Smarzek
doskonale, bo przecież
miał ją u siebie w klubie

z Novary dwa sezony
temu i doskonale wie,
jaką jest zawodniczką
oraz - co równie ważne w kontekście budowania zespołu - jak się
zachowuje w grupie,

jak trenuje, jak wyglądają jej relacje z koleżankami z drużyny, czy
najprościej w świecie
- jak patrzy na życie
i otaczającą ją rzeczywistość.
Malwina Smarzek jest
dobrą siatkarką i tego
nikomu nie musi udowadniać, ale w sporcie już tak jest, że nie
zawsze w reprezentacji jest miejsce dla
dobrych, czy bardzo
dobrych, bo tutaj najważniejszy jest interes grupy. Zawsze za

przykład będę stawiał
rok 2014 i kadrę naszych siatkarzy, w której to składzie zabrakło
miejsca dla Bartosza
Kurka. Sam należałem
wtedy do największych

krytyków tej decyzji i
okazało się, że nie miałem racji. Siatkarze zostali mistrzami świata,
a pierwsze skrzypce
w drużynie zagrał
zmiennik Kurka w kadrze, albo raczej „zamiennik” - Mateusz
Mika. Dlatego teraz absolutnie nie zamierzam
krytykować Lavariniego, wręcz przeciwnie,
mocno kibicuję.
W zasadzie jedyne
konkretne
pytanie
w kontekście powołań miałbym w sprawie
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Aleksandry Gryki i to
nie tylko w kontekście
mistrzostw świata, ale
też igrzysk w Paryżu oraz kolejnych lat.
Moim skromnym zdaniem Ola pokazała się
w Lidze Narodów z dobrej strony i ma przed
sobą bardzo ciekawą
perspektywę rozwoju.
Jeszcze słowo w tak
zwanej sprawie organizacyjnej i idiotycznego pomysłu, aby
przed meczami nie
odgrywać
hymnów
państwowych. Trzeba
sobie uczciwie powiedzieć, że coś takiego
mógł wymyślić kompletny ignorant i ktoś,
kto nie ma pojęcia o co
w tym wszystkim chodzi. To, że takich ludzi
w FIVB nie brakuje, to
wiedzieliśmy od dawna, wiedzieliśmy też,
że wszelkimi sposobami doprowadzimy do
tego, żeby przed meczami Polaków hymny były odgrywane.
I tak też się stało. Teraz zrobimy wszystko,
aby hymny wróciły już
na mistrzostwa świata.
I wrócą.
MAREK MAGIERA

Znalezione w piasku

T

egoroczny sezon śmiało można
określić mianem sezonu nowości – zaczynając od wprowadzenia rozgrywek mini siatkówki
plażowej, poprzez nowy cykl
turniejów seniorskich Orlen Beach Volley Tour, kończąc na odświeżonej formule zawodów międzynarodowych.

Sezon 2022 rozpoczęliśmy już w drugi weekend
maja we Wrześni tradycyjną przedsezonową kursokonferencją. W gościnnych progach nowo wybranego Przewodniczącego Wydziału Siatkówki
Plażowej PZPS, Pana Roberta Wardaka, na Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski stawili się
komisarze, sędziowie główni, sędziowie szczebla
centralnego oraz piętnastka kandydatów. Ci
ostatni pod opieką Pawła Krydy przygotowywali
się przez prawie dwa miesiące do swoich pierwszych wyjazdów poza województwo z gwizdkiem
w ręku. Oprócz napisania testu każdy z kandydatów został nominowany na turnieje, podczas
których był pilnie obserwowany i oceniany, a
ostateczne ich losy znane będą po zakończeniu
sezonu.
Pierwsze w historii medale ogólnopolskich rozgrywek mini siatkówki plażowej w kategoriach
U11, U12 i U13 zostały rozdane w Kołobrzegu.
Turniej ten został włączony do słynnego Pucharu
Bałtyku, podczas którego tradycyjnie pracowało
przeszło 20 sędziów szczeblowych i wojewódzkich. - Z roku na rok turniej pokazuje, że bijemy
rekordy. 317 par, w tym zespoły z Czech, Litwy
i Łotwy – sprawiło to, że w pewnym momencie
graliśmy aż na piętnastu boiskach jednocześnie!
Niestety nie obyło się bez kłopotów, które sprawiła burza. W piątek po południu musieliśmy
przerwać wszystkie mecze i przełożyć je na kolejny dzień, ale dzięki sprawnej organizacji (za
sprawą Jana Baniaka i Marka Mierzwińskiego)
wszystkie rozgrywki zakończyliśmy zgodnie z
planem – podsumowała obecna w Kołobrzegu
Patrycja Rojek.

systemem hybrydowym, co dla nas sędziów - też było
pewnego
rodzaju
odejściem od rutyny. Wspomniana
„hybryda” charakteryzuje się podziałem
zespołów na grupy w
pierwszej fazie turnieju. Ich zwycięzcy
bezpośrednio awansują do ćwierćfinałów, natomiast pary
z drugich i trzecich
miejsc muszą jeszcze powalczyć w
swego rodzaju „barażu” o miejsce w
1/4 finału. Ta część
turnieju rozgrywana
już jest systemem
pucharowym, aż do
wyłonienia zwycięzców w meczu finałowym. Nobilitacją
letniej
odmiany
siatkówki jest też
z pewnością fakt,
iż podczas każdego turnieju z cyklu Orlen Beach
Volley Tour wszystkie niedzielne spotkania (półfinały i mecze o miejsca kobiet oraz mężczyzn)
transmitowane były na antenach Polsatu Sport.
Nie tylko zawodnicy cieszyli się z tego faktu, ale
również sędziowie, bowiem motywowało to nas
do jeszcze większego skupienia i wywoływało
dodatkowy dreszczyk emocji.
Kolejne turnieje premierowego cyklu zostały rozegrane w:
- Starych Jabłonkach, czyli dawnej stolicy siatkówki plażowej, dokąd wróciła po bardzo długiej
przerwie;
- Przysusze, która na mnie osobiście zrobiła
niesamowite
wrażenie.
Dbałość o każdy szczegół, rodzinna atmosfera,
wszystkie kwestie dopięte
na ostatni guzik i co najważniejsze – wielkie serce
wszystkich osób zaangażowanych w organizację;
- Kołobrzegu, gdzie nie
obyło się bez typowej
nadmorskiej pogody, czyli intensywnego wiatru,
który momentami potrafił
solidnie namieszać.
Rozgrywki seniorów uzupełniły: poznańska Plaża
Wolności, żeński turniej
w Kozienicach i męski w
Stradomi Wierzchniej.

Jak wspomniałem na początku, zmianie uległy też
rozgrywki międzynarodoJanusz Cyran podczas MP Młodziczek (fot. Marek Żyńczak) we. Odświeżone zostały
nazwy poszczególnych rozgrywek. Ten sezon obfitoSezon seniorski zainaugurowaliśmy natomiast wał w turnieje Beach Pro Tour Futures, których
turniejem z cyklu Orlen Beach Volley Tour w w Polsce mieliśmy aż trzy, a jeden jeszcze przed
Sulejowie. Organizatorzy premierowych roz- nami - rozpoczynając od Białegostoku, poprzez
grywek zdecydowali się na rozegranie zawodów Mysłowice, po dwa turnieje rozgrywane w War-
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Piotr Andraka, Przysucha (fot. Kamil Pastusiak)
szawie. Są to odpowiedniki dawniejszych jednogwiazdkowych World Tourów, na których wielu
sędziów miało okazję zobaczyć nieco poważniejszą siatkówkę niż podczas krajowych rozgrywek.
Na każdy z tych turniejów nominowanych było
ośmioro sędziów gwiżdżących oraz dwunastu
sędziów obsady pomocniczej (liniowych i sekretarzy), natomiast jedne zawody w stolicy obsługiwała połowa arbitrów z uwagi na rozgrywanie
go w tylko jednej kategorii. - Nominacja na tego
typu turnieje to spore wyróżnienie. Praca na nich
nie należy do najłatwiejszych – często dokucza
pogoda, a meczów każdego dnia jest bardzo
dużo. Jednak zdobyte doświadczenie i zawarte
nowe znajomości rekompensują wszystkie niedogodności. To na pewno zaprocentuje i pomoże w naszym rozwoju. Jeżeli ktoś zastanawia się
czy warto zgłosić chęć pracy jako sekretarz czy
liniowy - na pewno nie pożałujecie i przeżyjecie
przygodę życia! – przekonuje Maja Religa, która
uczestniczyła jako obsada pomocnicza w zawodach Beach Pro Tour w Białymstoku.
Oprócz zaproszonych zagranicznych sędziów
gwiżdżących a także naszych sędziów międzynarodowych, po raz pierwszy na tak szeroką skalę
turnieje tej rangi mieli szansę gwizdać również
niektórzy sędziowie szczebla centralnego. Warunkiem było podejście do przedsezonowego
testu w języku angielskim i uzyskanie odpowiedniego wyniku. I tak w grupie tej znaleźli się: Katarzyna Kozłowska, Mateusz Kaliszczuk, Paweł
Kryda, Piotr Wieczorek, Martyna Jakubowska,
Patrycja Rojek, Jakub Bors, Wioleta Franczyk,
Bogusz Domagała i ja. - Udział w turnieju rangi
międzynarodowej to niesamowite doświadczenie, które pozostawiło mnóstwo pozytywnych
wspomnień. Był to czas intensywnego rozwoju
sędziowskiego oraz zbierania cennego doświadczenia, które na pewno zaowocuje w przyszłości.
Mam nadzieję, że tego typu turnieje na stałe zagoszczą w naszym kraju – podsumowuje Mateusz, który z gwizdkiem pracował podczas białostockiego Beach Pro Touru.

W ramach współpracy międzynarodowej kilkoro
naszych sędziów miało okazję spróbować swoich sił także na turniejach poza granicami Polski. Andrzej Mosiński, Krzysztof Mucha i Patryk
Ott sędziowali seniorskie mistrzostwa Federacji
Północnoeuropejskiej (NEVZA) w Oddane Sand
w Norwegii, natomiast Wioleta Franczyk i ja wydelegowani zostaliśmy na mistrzostwa Federacji
Środkowoeuropejskiej (MEVZA) w kategoriach
U16, U18 i U20 w austriackim Hartberg. Ten wy-

Nie można zapomnieć także o tych dalszych podróżach naszych sędziów międzynarodowych,
które już w tym sezonie odbyli. Agnieszka Myszkowska oprócz turniejów Challenge w Itapemie i
Elite 16 w Hamburgu oraz Mistrzostw Europy w
Monachium, otrzymała nominację na najważniejszą imprezę tego sezonu – Mistrzostwa Świata,
podczas których jako sędzia pierwsza poprowadziła mecz finałowy kobiet! Piotr Kosiacki sędziował Mistrzostwa Europy do lat 18 w Grecji,

się, że mój bagaż nie dotarł na miejsce razem ze
mną. Niestety musiałem zakupić część sędziowskiego wyposażenia – oczywiście na koszt przewoźnika. Walizka finalnie odnalazła się, ale na
kolejny turniej do Maroko poleciałem już tylko z
bagażem podręcznym, bo dwie przesiadki w drodze do Agadiru mogłyby sprawić jeszcze więcej
problemów liniom lotniczym… – tak swoje wyjazdy wspomina Marcin.

Silna ekipa sędziowska Mistrzostw Polski Juniorów we Wrocławiu (fot. Natalia Grabarczyk)
jazd pokazał zupełnie inną perspektywę podejścia do siatkówki plażowej. Za naszą zachodnią
granicą nie przykłada się aż tak dużej wagi do
technicznego przygotowania boisk. Sędziowie
traktowani są jak przyjaciele, a zawodnicy i trenerzy często pomagają w sprawnym przeprowadzeniu spotkań. Dla takiej rodzinnej atmosfery
warto było spędzić około 15 godzin w autobusie
w każdą ze stron.

a Agata Józefowicz wyznaczona została do sędziowania Mistrzostw Europy U22 w Holandii,
Beach Pro Tour Challenge w Kusadasi (Turcja)
oraz marokańskim Agadirze. Podobnie Marcin
Grzelak, który oprócz afrykańskiego turnieju
gwizdał zawody tej samej rangi w portugalskim
Espinho a także rozgrywki Futures w litewskiej
Kłajpedzie (wspólnie z Krzysztofem Wojtunikiem). - Nie zawsze podróże samolotem są bezstresowe. Po wylądowaniu w Portugalii okazało
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Chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to,
aby pracodawca był wyrozumiały w kwestii
przyznawania urlopu. Zdecydowana większość
turniejów wymaga wzięcia jednego lub nawet
kilku dni wolnych. Podobno niektórzy sędziowie
zbliżają się już do wykorzystania rocznego limitu urlopu, a przed nami jeszcze Finał Mistrzostw
Polski we Wrześni (26-28.08) i VW Beach Pro
Tour Futures w Warszawie… ;-)
PIOTR ANDRAKA

Dodatkowe informacje i wytyczne

WS PZPS na sezon 2022/2023
Przepis 1 – Pole gry
1. Weryfikacja obiektów do rozgrywek następuje co do zasady bez udziału sędziów. Jednak przed zawodami sędziowie
powinni wizualnie ocenić jakość przygotowania pola gry, a
w szczególności jakość linii wyznaczających boisko do gry.
W przypadku, gdy sędziowie zauważą jakąkolwiek niezgodność, są zobowiązani zgłosić to natychmiast do organizatora
zawodów lub komisarza (jeżeli takowy został wskazany) i dopilnować usunięcia niezgodności. Jeżeli jest to niemożliwe,
w protokole zawodów należy umieścić stosowną informację
w polu „UWAGI”.
2. Wymiary wolnej strefy dla danych rozgrywek określone są
w ich regulaminach. Wolna strefa zawsze powinna być możliwie tej samej szerokości po obu stronach boiska za liniami
bocznymi oraz tej samej szerokości za liniami końcowymi.

3.3. jeżeli piłka jest na boisku, najbliższy zawodnik musi natychmiast usunąć ją z boiska (po podłodze) przez najbliższą
linię wyznaczającą boisko do gry,
3.4.
gdy piłka jest poza grą:
- dla gry trzema piłkami: podawacze nr 2 albo 5,
- dla gry pięcioma piłkami: podawacze nr 1 lub 2, albo 4 lub 5,
muszą podać zawodnikowi zagrywającemu piłkę tak szybko,
jak to możliwe, aby kolejna zagrywka mogła zostać wykonana bez opóźnienia.
4. Sędzia drugi przed meczem podaje piłki do podawaczy po
wejściu obu zespołów na boisko a przed sprawdzaniem przez
niego ustawienia początkowego zespołów.

Przepis 4 – Zespoły
1. Zespół może składać się z nie więcej niż 19 członków, w tym
z 14 zawodników podstawowych (z czego maksymalnie 2 zaPrzepis 2 – Siatka i słupki – dodatkowe wyposażenie
wodników Libero) oraz do 5 dodatkowych członków zespołu.
1. Nie można rozpocząć meczu, jeżeli siatka ma rozerwane Dodatkowymi 5 członkami zespołu są: trener, maksymalnie
oczka.
dwóch asystentów trenera, lekarz oraz fizjoterapeuta.
2. Wyposażenie dodatkowe oraz rezerwowe wymagane dla 2. Koszulki zawodników mogą być ponumerowane od 1 do
danych rozgrywek określone jest w ich regulaminie.
99.
3. Podczas meczu (a w szczególności na początku każdego
seta), sędziowie liniowi muszą sprawdzać, czy taśmy boczne Przepis 5 – Osoby prowadzące zespół
siatki są umieszczone dokładnie prostopadle w stosunku do 1. W rozgrywkach na terytorium Polski oficjalnym językiem
podłoża i dokładnie nad liniami bocznymi boiska do gry oraz komunikacji jest język polski.
czy antenki są na zewnętrznej krawędzi taśm bocznych. Je- 2. Co do zasady, trener nie ma prawa przeszkadzać w grze
żeli stwierdzą nieprawidłowości, powinni je natychmiast po- lub pracy komisji sędziowskiej (sędziom prowadzącym oraz
prawić. Zaleca się, aby podczas odprawy z sędziami liniowymi sędziom liniowym). Trener nie ma prawa wejść na boisko naprzed meczem, przypomnieć im o tym obowiązku.
wet jeśli piłka jest poza grą. Sędziowie powinni przypomnieć
4. Sędziowie powinni kontrolować i zapobiegać używaniu mu o tym Przepisie.
siatki i słupków do wieszania przyrządów (gumy, taśmy roz- 3. Widowiskiem ma być gra na boisku, a nie sprawy poboczciągające itp.) podczas rozgrzewki, aby zapobiec przypadko- ne, w tym m.in niewłaściwe zachowanie trenera. Należy pawemu uszkodzeniu kabli lub urządzeń zainstalowanych w po- miętać o zasadzie, że trenerzy nie są głównym aktorami wibliżu słupka. Zaleca się zwracanie uwagi jedynie w przypadku, dowiska.
gdy przyrządy stosowane podczas rozgrzewki mają wpływ na
zainstalowanie i wysokość siatki oraz zainstalowane urządze- Przepis 6 – Zdobycie punktu, wygranie seta i meczu
nia.
1. Sędziowie muszą bardzo dobrze znać definicję wymiany i
wymiany zakończonej.
Przepis 3 – Piłka
2. Między dwoma oddzielnymi prośbami o zmianę zawodni1. Organizator powinien zapewnić piłki do gry w liczbie wy- ków tego samego zespołu musi zostać rozegrana wymiana
maganej regulaminem rozgrywek plus jedna (rezerwowa). zakończona. Wyjątek: wymuszona zmiana w wyniku kontuzji
Stojak na piłki jest niezbędny w pobliżu stolika sekretarza, na lub wykluczenia / dyskwalifikacji.
którym umieszcza się 6 piłek meczowych (5 piłek do gry + 1 3. Nie jest dozwolone zgłaszanie jakiejkolwiek prośby o repiłkę rezerwową).
gulaminową przerwę w grze po tym, jak podczas tej samej
2. W trakcie rozgrywek może być stosowany system trzech przerwy w grze prośba o regulaminową przerwę w grze zolub pięciu piłek, przy czym dla lig profesjonalnych obowiąz- stała odrzucona i nałożono upomnienie za opóźnianie gry (tj.
kowy jest system pięciu piłek. Zaleca się, aby podczas odpra- przed końcem kolejnej wymiany zakończonej).
wy z podawaczami przed meczem, przypomnieć im zasady
systemu podawania piłek.
Przepis 7 – Struktura gry
3. System trzech albo pięciu piłek – podczas meczu:
1. Rekomenduje się, aby przy dokonywaniu losowania sędzia
Tam gdzie to możliwe, sześciu podawaczy piłek jest roz- pierwszy złapał monetę w powietrzu (złapanie w otwartą
mieszczonych w wolnej strefie zgodnie z Diagramem 10 z dłoń i ewentualne chwilowe przykrycie jej drugą dłonią, ale
Przepisów Gry. Przed rozpoczęciem spotkania podawacze bez przekładania monety do drugiej dłoni).
piłek na pozycjach:
2. W celu zminimalizowania odgwizdywanych przez sę- dla gry trzema piłkami: 2 i 5,
dziów błędów ustawienia i odzwierciedlenia rzeczywistych
- dla gry pięcioma piłkami: 1, 2, 4 i 5,
zmian pozycji zawodników, sędzia drugi powinien odgwizotrzymują piłki (po jednej) od sędziego drugiego, który trze- dać błąd jedynie, jeśli zawodnik linii obrony jest całkowicią/piątą piłkę powinien dać zagrywającemu przed pierw- cie przed odpowiadającym mu zawodnikiem linii ataku w
szym i decydującym setem.
momencie uderzenia piłki przez zagrywającego. Pozycje
Podczas spotkania, gdy piłka jest poza grą:
na boisku określone są przez kontakt stóp z podłożem.
3.1. jeżeli piłka jest poza boiskiem do gry, musi być przejęta 3. Dla ułatwienia oceny błędu ustawienia pomiędzy zawodniprzez najbliższego podawcza i natychmiast podana (po pod- kami tej samej linii, sędziowie muszą się upewnić czy środkołodze) do podawacza, który ostatnio podał piłkę zawodniko- wy zawodnik nie jest całkowicie bliżej linii bocznej niż sąsiawi zagrywającemu,
dujący zawodnicy tej samej linii w momencie uderzenia piłki
3.2. podawacze podają sobie piłkę po podłodze (nie wolno przez zawodnika zagrywającego.
im rzucać piłek) pomiędzy wymianami, najlepiej nie po stronie boiska, gdzie znajduje się stolik sekretarza,
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Przepis 15 – Regulaminowe przerwy w grze
1. W razie kontuzji sędziowie powinni przerwać grę i umożliwić pomocy medycznej wejście na boisko. Jeśli zawodnik jest
kontuzjowany to w pierwszej kolejności powinien być zmieniony regulaminowo. Jeśli jest to niemożliwe, zespół może
dokonać zmiany narzuconej, dowolnie, poza limitem zmian
przez dowolnego zawodnika – z wyjątkiem Libero, drugiego
Libero oraz zastąpionego przez niego zawodnika – nie znajdującego się na boisku w momencie kontuzji.
2. Sędziowie muszą rozróżniać zmianę nieregulaminową
(zespół wykonał zmianę nieregulaminową, a gra została
wznowiona i sekretarz albo sędzia drugi nie zauważyli tego,
Przepis 15.9) od prośby o zmianę nieregulaminową (w chwili
prośby sekretarz lub sędzia drugi zauważyli, że zmiana jest
nieregulaminowa, Przepis 16.1.3), którą należy odrzucić, a na
zespół nałożyć sankcję za opóźnianie gry.
3. W czasie wszystkich przerw na odpoczynek zawodnicy
muszą zejść z boiska w wolną strefę w pobliże swojej ławki. Zawodnicy mogą wrócić na boisko przed zakończeniem
przerwy na odpoczynek (tj. przed upływem 30 sekund), ale
sędzia pierwszy nie może dać sygnału na zagrywkę przed zakończeniem przerwy na odpoczynek, nawet jeśli oba zespoły
są już na boisku.
4. Sędzia drugi ustawia się pomiędzy słupkiem a stolikiem
sekretarza i – o ile sekretarz nie zasygnalizuje, że zmiana
jest nieregulaminowa – wykonuje sygnalizację na zmianę dla
zawodników (krzyżując ręce), która odbywa się przez linię
boczną. Jeżeli używany jest tablet, nie ma potrzeby wykonywania sygnalizacji krzyżowania rąk, chyba że zawodnicy zbyt
wolno zmieniają się przez linię boczną.
Przepis 18 – Przerwy i zmiana stron boiska
1. Przerwa między setami może zostać wydłużona przez organizatora rozgrywek (np. do 5 minut).
2. Jeżeli przerwa między 2. i 3. setem została wydłużona (np.
do 10 minut), zawodnicy mogą rozgrzewać się także na swoim boisku.
Przepis 19 – Zawodnik Libero
1. W przypadku, kiedy zespół posiada dwóch zawodników Libero, są oni wpisywani według rosnącej kolejności ich numerów wyłącznie w rubrykach zarezerwowanych dla zawodników Libero.
2. Jeśli zespół posiada dwóch zawodników Libero i jeden z
nich jest kapitanem zespołu, to podczas prezentacji zespołów (ceremoniał) Libero będący kapitanem zespołu zajmuje pozycję najbliżej płaszczyzny siatki (jak każdy zawodnik
wyznaczony jako kapitan) z kolei drugi libero ustawia się na
końcu szeregu niezależnie od tego, który z nich będzie dokonywał pierwszego zastąpienia w meczu.
Przepis 23 – Sędzia pierwszy
1. Sędzia pierwszy jest odpowiedzialny za udzielanie sankcji za
niewłaściwe zachowanie i opóźnianie gry. Musi kontrolować
dyscyplinę zespołów od samego początku meczu i reagować
natychmiast jak tylko zauważy niewłaściwe zachowanie.
2. Sędzia musi zwrócić uwagę na długość kontaktu szczególnie wtedy, kiedy używa się tzw. kiwek, zmieniających kierunek lotu piłki. Podczas ataku kiwanie jest dozwolone, jeżeli
piłka nie jest złapana lub rzucona (Rzucenie piłki wymaga
dwóch zagrań – pierwsze złapanie, a następnie rzucenie). Kiwanie oznacza atak piłki (całkowicie powyżej wysokości siatki) wykonany delikatnie, jedną dłonią/palcami.
3. Sędzia pierwszy musi uważnie obserwować kiwki. Jeżeli piłka po wykonaniu kiwki nie odbija się, ale towarzyszy jej
ruch całej ręki/jest rzucona lub jej kierunek jest zmieniony
więcej niż raz (piłka kierowana), jest to błąd i musi być sankcjonowany.
4. Jeśli piłka przechodzi za sędzią pierwszym w kierunku wolnej strefy przeciwnika, paneli reklamowych, trybun, sędzia
pierwszy powinien dostosować pozycję swojego ciała w taki
sposób, aby ustawienie stóp umożliwiło obrót całego ciała
(nie tylko głowy i/lub klatki piersiowej). Główny powód, dla
którego sędzia pierwszy powinien wykonać rekomendowany
ruch, jest umożliwienie mu obserwacji między innymi:
a) Błędów zawodnika grającego piłką,
b) Możliwych kontuzji zawodnika,
c) Toru lotu piłki w przypadku akcji jej odzyskiwania,
d) Zewnętrznego zdarzenia w polu gry.

5. Sędzia pierwszy nie może zezwolić na wykonanie zagrywki,
jeżeli w drużynie nie ma prawidłowej liczby zawodników na
boisku (jest np. 5 lub 7 zawodników). W takim przypadku sędzia pierwszy powinien poczekać i przypomnieć zespołowi, a
jeśli to konieczne, nałożyć sankcję za opóźnianie gry. Podobna procedura powinna być zastosowana w przypadku rotacji
zawodnika Libero do pozycji nr 4, kiedy nie został wyraźnie
zastąpiony przez odpowiedniego zawodnika.
6. Sędzia pierwszy, jeśli ma zainstalowany tablet, musi również kontrolować poprawny zapis zmian zawodników w protokole zawodów.
Przepis 24 – Sędzia drugi
1. Na ławce rezerwowych nie mogą leżeć dresy ani butelki powinny one znajdować się poza polem gry (np. w koszu na
sprzęt/ubrania, pod lub za ławką rezerwowych). Zaleca się,
aby zwrócić na to uwagę już przed rozpoczęciem meczu, a
jeśli sytuacja taka zdarzy się podczas meczu, należy grzecznie upomnieć zespół we właściwym momencie (np. w trakcie
dłuższej przerwy między wymianami, po zakończeniu przerwy na odpoczynek).
2. Sędzia drugi musi wykazywać się proaktywną postawą,
wspierać sędziego pierwszego (w szczególności w ocenie piłek „po bloku”, zapobiegać błędom lub prośbom nieuzasadnionym jakie mogą być popełnione przez zespół).
3. Prawidłowe zajmowanie przez sędziego drugiego pozycji
do obserwacji siatki oraz linii środkowej jest kluczowe dla
właściwej perspektywy obserwacji sytuacji na siatce i pod
siatką.
4. Sędzia drugi musi aktywnie kierować zawodników, by zajmowali właściwe pozycje na czas dokonywania zmiany. Dobrą praktyką jest potwierdzanie przez sędziego drugiego
głosem numerów zawodników uczestniczących w zmianie.
Tempo dokonywania zmiany nie jest priorytetem. Jest nim
właściwe odnotowanie zmiany.
5. Sędzia drugi musi się upewnić, czy sekretarz poprawnie
odnotował przeprowadzoną zmianę zawodników, jak również, w przypadku użycia systemu challenge czy poprawnie
odnotowano wynik challenge.
6. Jeżeli po pierwszym lub drugim odbiciu zespołu piłka kieruje się w stronę wolnej przestrzeni przeciwnika po stronie
sędziego drugiego, to sędzia drugi powinien umożliwić grę
zawodnikowi biegnącemu do piłki (uniknąć kolizji z zawodnikiem) poprzez ruch w kierunku słupka, jednocześnie starając
się nie stracić pola obserwacji siatki i przestrzeni pod siatką a
następnie toru lotu przebijanej lub wracanej piłki (w aspekcie
przejścia piłki w przestrzeni przejścia lub poza nią).
7. Sędzia drugi powinien także kontrolować błędne spełnione ataki i bloki zawodników linii obrony a na dodatek próbę
bloku libero (nie ma znaczenia, który z sędziów odgwiżdże
ten błąd, obaj mogą decydować indywidualnie lub jednocześnie). Dodatkowo, w podobnym przypadku, gdy sędzia drugi
może pomóc sędziemu pierwszemu odgwizdując niezauważony błąd piłki w boisku. Sędzia drugi może również odgwizdać błąd spełnionego ataku po wystawie libero palcami sposobem górnym z własnej strefy ataku, ale tylko wtedy kiedy
jest to oczywisty błąd a sędzia pierwszy nie jest w dobrej pozycji by go zauważyć.
Przepis 27 – Sędziowie liniowi
1. Jeżeli w obsadzie sędziowskiej jest tylko dwóch sędziów
liniowych, stoją oni przy narożnikach boiska, w wolnej strefie, po prawej stronie każdego z sędziów (pierwszego i drugiego), po przekątnej w odległości od 1 do 2 m od narożnika
boiska.
2. Każdy z nich obserwuje linię końcową i linię boczną po
swojej stronie. Oznacza to, że nie pokazuje sygnalizacji przy
liniach, których nie obserwuje. Dopuszcza się, aby sędzia liniowy zasygnalizował dotknięcie antenki lub piłki przechodzącej w kierunku boiska poza antenką, której nie obserwuje,
jeśli odpowiedzialny za nią sędzia liniowy tego nie widział i
gdy jest w dobrej pozycji, aby zauważyć błąd (trajektoria lotu
piłki).
Ceremoniał zawodów
Obowiązuje ceremoniał zawodów z przywitaniem się zawodników (sprzed pandemii). Zastrzega się możliwość zmiany
ceremoniału w przypadku wprowadzanych obostrzeń sanitarnych.
MAGDALENA NIEWIAROWSKA
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