Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PZPS
w dniu 26.10.2021 r.
Obecni na posiedzeniu byli członkowie:
- Wojciech Maroszek – Przewodniczący

- Piotr Dudek

- Tomasz Bałabański

- Piotr Skowroński

- Paweł Burkiewicz

- Maciej Twardowski

- Jarosław Makowski

- Paweł Ignatowicz

- Magdalena Niewiarowska

- Szymon Pindral

- Ryszard Dietrich
Podjęto decyzje w następujących sprawach:
1. Ukonstytuowanie się Wydziału
Wydział Sędziowski PZPS dokonał podziału funkcji i w kadencji 2021-2025 będzie pracował w
następującej konfiguracji:
- Zastępca Przewodniczącego: Szymon Pindral
- Komisja obsad zawodów: Maciej Twardowski (Przewodniczący), Ryszard Dietrich, Szymon Pindral,
Piotr Skowroński
- Komisja szkolenia i przepisów gry: Paweł Burkiewicz (Przewodniczący), Tomasz Bałabański, Jarosław
Makowski, Magdalena Niewiarowska
- Komisja kwalifikacji: Piotr Dudek (Przewodniczący), Ryszard Dietrich, Paweł Ignatowicz
- Komisja organizacyjna: Szymon Pindral (Przewodniczący), Wojciech Maroszek
2. Wydział Sędziowski PZPS po zapoznaniu się ze stanowiskiem Polskiej Ligi Siatkówki SA w
sprawie wskazania przez PLS osób odpowiedzialnych za dokonywanie nominacji sędziów i
kwalifikatorów w ligach PLS – tj. Andrzeja Lemka odpowiedzialnego za mecze PlusLigi,
TAURON Ligi oraz TAURON 1.Ligi (sędziowanych przez sędziów PL/TL) oraz Szymona
Pindrala i Macieja Twardowskiego odpowiedzialnych za nominacje w TAURON 1.Lidze
postanowił:
a. Obsady sędziów na poszczególne rozgrywki dokonywane będą przez:
i. I liga kobiet oraz II liga - Szymon Pindral i Maciej Twardowski,
ii. nominacje kwalifikatorów na PlusLigę, TAURON Ligę oraz TAURON 1.Ligę
(gdzie uczestniczą sędziowie z uprawnieniami PL i TL) - Piotr Dudek,

iii. nominacje kwalifikatorów na TAURON 1.Ligę, I ligę kobiet oraz II ligę Ryszard Dietrich,
iv. Puchar Polski oraz rozgrywki młodzieżowe - Piotr Skowroński.
b. Od dnia 29.10.2021 wypełnione przez kwalifikatorów dokumenty po każdym meczu
powinny trafić do osób wskazanych poniżej:
i. PlusLiga, TAURON Liga do Piotra Dudka (pdudek61@gmail.com),
ii. TAURON 1.liga, I liga kobiet oraz II liga do Pawła Ignatowicza
(pignatowicz@pls.pl).
c. Wydział zwróci się do Zarządu PZPS o poszerzenie listy kwalifikatorów na sezon
2021/2022 o Pawła Ignatowicza.
d. Wydział dokonał zmian w Zasadach weryfikacji uprawnień sędziowskich w sezonie
2021/2022
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kwalifikatorów ustalających listę rankingową sędziów PlusLigi i TAURON Ligi oraz
umieszczenie Grzegorza Jacyny w zespole kwalifikatorów w I ligach wraz z Leszkiem
Bajorkiem oraz Jackiem Hojką.
3. Nowe stroje sędziowskie dla I i II ligi
Wydział Sędziowski PZPS postanawia, iż od najbliższej kolejki tj. od dnia 30.10.2021 sędziowie
powinni sędziować w nowych strojach sędziowskich. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jeden
z pary sędziów wyznaczonych na dany mecz nie ma kompletnego nowego stroju.
4. Wniosek Stowarzyszenia Sędziów Piłki Siatkowej Warmii i Mazur o dopuszczenie sędziego
Harisa Helaca do sędziowania w II lidze został rozpatrzony pozytywnie.
Komisja Szkolenia i Przepisów gry przeprowadzi test z wiedzy teoretycznej sędziego i po
pozytywnym zaliczeniu testu Wydział przedstawi do Zarządu PZPS wniosek o dopisanie
sędziego do listy sędziów II ligi.
5. Komisja szkolenia i przepisów gry przedstawiła propozycję organizacji kursu dla
kandydatów na szczebel centralny w 2022 roku. Propozycja zostanie przedstawiona pod
opinię Rady Wydziału.

