Komunikat nr 1/2018
z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PWZPS
z dnia 16 lutego 2018 r.

W obradach udział wzięli:
Paulina Chamerska - Lemiech
Robert Dworak
Mariusz Gadzina
Grzegorz Janusz
Leszek Kapłon
Damian Lic
Marek Litwiński
Mirosław Pałka
Nieobecni członkowie WS - Bartosz Serwatko, Justyna Gąbka – Pachlińska i Marcin Lew
usprawiedliwili swoją nieobecność
1. Kurs dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej
Omówiono przebieg kursu podstawowego dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej.
Wstępnie zadeklarowało udział 45 osób, a ostatecznie zgłosiło się 30 kandydatów.
Zaplanowano przebieg zajęć praktycznych oraz formę egzaminów teoretycznych oraz
z protokołowania zawodów.
2. Kwalifikacje na szczebel centralny
Przedyskutowano przebieg postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów PWZPS
na szczebel centralny. Do finałowego etapu zakwalifikowała się trójka sędziów:
- Gąbka – Pachlińska Justyna,
- Kazała Michał,
- Ludera Mirosław.
Kandydaci podlegają dalszej obserwacji pod kątem umiejętności praktycznych, w
trakcie sędziowanych zawodów oraz weryfikowana jest ich wiedza teoretyczna.
Ostateczny wybór dwójki kandydatów, którzy pojadą na kurs centralny, zostanie
dokonany w ostatnim tygodniu marca 2018. Kurs dla kandydatów na sędziów
szczebla centralnego odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-29 kwietnia 2018 roku.
Chcąc zapewnić dobre przygotowanie kandydatów na kurs przyjmuje się zasadę, że
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jeżeli którykolwiek z kandydatów z danego województwa uzyska wynik z egzaminu
teoretycznego mniejszy lub równy 59,9% to dane województwo straci odpowiednio 2
(MAZ / SLK) albo 1 (pozostałe WZPS) miejsce na kolejnym kursie w roku 2019.
3. Nowe stroje sędziowskie
Omówiono temat wymiany strojów dla sędziów PWZPS. Ze względów wizerunkowych
WS PZPS przywraca jednolity wygląd stroju sędziego piłki siatkowej halowej w całym
kraju (z wyjątkiem sędziów lig zawodowych). Nowy strój sędziowski obowiązuje dla
nowo zamawianych uniformów sędziowskich. Obecnie prowadzone są negocjacje z
producentem odzieży, firmami handlowymi oraz potencjalnymi sponsorami w celu
uzyskania najkorzystniejszej oferty. Przewidujemy, że w tym roku sędziowie PWZPS
zostaną wyposażeni w komplet składający się z bluzy, spodni, koszulki (2 szt.), torby
sportowej oraz butów.
W celu sprawnej realizacji projektu, wymagana jest wpłata zaliczki w kwocie 100 PLN
na konto:
PBS BANK 91 8642 1126 2012 1143 6184 0002
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI PWZPS
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13A
Termin wpłaty: 15.04.2018
W tytule przelewu proszę wpisać: „Nazwisko i imię – strój sędziowski”
4. Nowe licencje sędziowskie
Kolega Leszek Kapłon przedstawił temat wprowadzenia licencji sędziowskich w
formie kart plastikowych. W związku z tym, że spora część osób nie zaktualizowała
swoich zdjęć, WS PWZPS informuje, że, aktualne fotografie można przesyłać na
adres e-mail zdjecie@pwzps.p9.pl w terminie do 31.03.2018.
5. Kursokonferencja przedsezonowa
W dniach 8-9 września 2018 r. w Czudcu (OENiPAS, ul. Rzeszowska 82) odbędzie
się

przedsezonowa

kursokonferencja

dla

Sędziów

piłki

siatkowej

halowej

województwa podkarpackiego. Szkolenie będzie dwudniowe z dodatkowym obiadem
w sobotę. Zakwaterowanie i wyżywienie (obiad, kolacja w sobotę oraz śniadanie w
niedzielę) jest bezpłatne. Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa!
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O ewentualnej nieobecności na szkoleniu należy zawiadomić mailowo kol. Leszka
Kapłona najpóźniej do 17 sierpnia 2018 r. Na kursokonferencji w Czudcu wszystkim
Sędziom, którzy będą obecni na szkoleniu oraz zaliczą test przedsezonowy będą
wydane NOWE CERTYFIKATY SĘDZIOWSKIE
6. Opłata za licencję sędziowską 2018/2019
W związku z planowaną wymianą strojów sędziowskich WS PWZPS postanowił
obniżyć opłatę za certyfikat na sezon 2018/2019.
Opłatę w wysokości 150 PLN należy wpłacić na konto WS PWZPS do dnia 24
sierpnia 2018 r. Nr konta: PBS BANK 91 8642 1126 2012 1143 6184 0002 z
dopiskiem ''Nazwisko i imię – opłata za certyfikat''.
Jednocześnie informujemy, że opłata wniesiona po wskazanym wyżej terminie wynosi
180 PLN.
7. Sprawy różne
7.1. Omówiono temat zgłoszenia zespołu Podkarpacia na X Mistrzostwa Polski
Sędziów, które odbędą się w dniach 31.05 – 3.06.2018 w Suwałkach,
7.2. Przedyskutowano sprawę aktywności sędziów na Podkarpaciu. Planowane jest
wprowadzenie

od

nowego sezonu

wymaganego

minimum meczów do

przesędziowania w sezonie rozgrywkowym jako S1 i S2.
7.3. Przewodniczący WS PWZPS przedstawił tematy poruszane podczas zebrania
WS PZPS we Wrocławiu w dniu 28.01.2018

Przewodniczący
Wydziału Sędziowskiego PWZPS
Mirosław Pałka
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