
Regulamin naboru dla kandydatów na Szczebel Centralny 

  

Regulamin dotyczy rekrutacji kandydatów z województwa podkarpackiego na kurs na 

szczebel centralny siatkówki halowej w 2018 roku. 

 

W wyborze kandydata na kurs na szczebel centralny, który odbędzie się w 2018 roku mogą 

wziąć udział sędziowie, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria formalne:  

 

• urodzili się w 1986 roku lub później,  

• posiadają w sezonie 2017/2018 uprawnienia do prowadzenia meczów III ligi 

mężczyzn, 

• posiadają I klasę sędziowską 

 

Kandydaci spełniający podstawowe kryteria zgłaszają chęć uczestnictwa w kursie w terminie 

do 30 września 2017 roku, na adres e-mail: palkamirek70@gmail.com 

 

Jednym z dodatkowych czynników stanowiących o naborze kandydatów na kurs na szczebel 

centralny będzie znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz aktywna 

działalność na rzecz PWZPS. Czynniki te będą narzędziem pomocniczym i nie będą głównym 

kryterium naboru, jednak mogą decydować przy końcowym wyborze kandydata, w 

przypadku zbliżonych wyników w poszczególnych etapach naboru. 

 

Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2017 roku i zakończy 31 marca 2018 roku. 

 

Obowiązkiem kandydata jest utrzymanie dyspozycyjności do sędziowania zawodów na 

szczeblu wojewódzkim. W przeciwnym razie Wydział Sędziowski może podjąć decyzję o 

skreśleniu kandydata z listy sędziów ubiegających się o szczebel centralny. 

Wszelkie sankcje dyscyplinarne nałożone na kandydata w czasie trwania kursu, skutkują 

skreśleniem z listy osób ubiegających się o awans na szczebel centralny PZPS. 

 

Rekrutacja będzie podzielona na 3 etapy i będzie przebiegała według następującego 

harmonogramu: 

 

1 etap: Z pierwszego etapu rekrutacji zwolnione są osoby, które w ubiegłym roku brały udział 

w drugim etapie kwalifikacji (5 osób). Dla pozostałych osób, odbędą się dwa testy 

teoretyczne. Zgłoszeni kandydaci będą musieli wykazać się szczególną wiedzą z przepisów 

gry. Zainteresowane osoby, będą miały możliwość napisania dodatkowego egzaminu w 

języku angielskim. Test ten będzie jedynie narzędziem pomocniczym i nie będzie stanowił o 

końcowej klasyfikacji w pierwszym etapie.  

 

Etap pierwszy trwał będzie do końca października 2017 roku. 

 

Do kolejnego etapu zakwalifikowane zostaną 3 osoby, które uzyskają najwyższą średnią 

z wiedzy teoretycznej. Dodatkowo do drugiego etapu dołączą osoby z ubiegłego roku. 

Docelowo, do 2 etapu zakwalifikowanych zostanie 5-8 kandydatów, w tym przynajmniej 

jeden kandydat, który w 2018 roku osiągnie maksymalnie wiek 28 lat.  

 

2 etap:  W drugim etapie kwalifikacje kandydatów będą prowadzone przez wybranych 

członków WS PWZPS oraz sędziów szczebla centralnego. Każdy z kandydatów podlegał 



będzie obserwacji w 2 etapie na co najmniej 2 meczach (jako S1 i S2), w tym na przynajmniej 

1 meczu 3 ligi mężczyzn. 

Dodatkowo odbędą się trzy testy teoretyczne. Testy dotyczyć będą znajomości przepisów gry, 

księgi przypadków oraz wytycznych do sędziowania. 

 

Ranking drugiego etapu będzie ustalony na podstawie sumy dwóch rankingów: kwalifikacji 

i testów.  

 

Do 3 etapu zakwalifikowanych zostanie 2-4 kandydatów z najwyższą średnią dwóch wyżej 

wspomnianych składowych, w tym przynajmniej jeden kandydat, który w 2018 roku osiągnie 

maksymalnie wiek 28 lat. 

Etap drugi trwał będzie do końca lutego 2018 roku. 

 

3 etap:  

 

Celem 3 etapu będzie wyłonienie 2 kandydatów na szczebel centralny, w tym przynajmniej 

jednego urodzonego w 1990 roku lub później. 

Kandydaci będą sędziowali finałowe rozgrywki seniorskie na terenie województwa 

podkarpackiego, gdzie poddani zostaną ostatecznej weryfikacji pod kątem umiejętności 

praktycznych. 

Decyzja odnośnie wyboru dwóch kandydatów delegowanych na kurs dla kandydatów 

zostanie podjęta na podstawie wyników z 2 i 3 etapu kwalifikacji. 

Jedynie Wydział Sędziowski ma prawo do interpretacji niniejszego regulaminu we 

wszystkich jego etapach oraz do decydowania w sprawach w nim nie ujętych. 

 

 


