Komunikat nr 3/2018
z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PWZPS
z dnia 7 września 2018 r.
W zebraniu uczestniczyli:
Robert Dworak

Mariusz Gadzina

Grzegorz Janusz

Leszek Kapłon

Damian Lic

Marek Litwiński

Mirosław Ludera

Mirosław Pałka

Ponadto uczestniczyli sędziowie szczebla centralnego:
Janusz Kaliński

Patryk Wierzbowicz

Katarzyna Szydło

Rafał Pragłowski

Michał Pasterz

Maciej Domaradzki

Jerzy Stachnik
Nieobecni członkowie WS: Justyna Gąbka – Pachlińska, Bartosz Serwatko i Marcin Lew
usprawiedliwili swoją nieobecność.

1. Urlopy sędziowskie
Na podstawie pisemnych wniosków, udzielono rocznych urlopów sędziowskich
następującym sędziom:

Paweł Chruścicki*

Marek Gębica*

Marcin Irzyk

Tomasz Kida

Maciej Kondyjowski

Piotr Kowalski

Wojciech Krzysztyński

Dariusz Lenart*

Tomasz Lis

Kacper Paszek

Bartosz Serwatko*

Robert Stachnik

Sebastian Stareńczak*

Grzegorz Wolanin

Maciej Zięzio*

Justyna Zych*
* - drugi urlop pod rząd

2. Skreślenia z listy sędziów
 W związku ze złożonymi rezygnacjami z sędziowania, Wydział Sędziowski PWZPS
postanowił wystąpić do Zarządu PWZPS o skreślenie z listy sędziów następujących
osób:
Rafał Dobosz

Natalia Rajchert
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 W związku ze zmiana miejsca zamieszkania, kol. Józef Baran zwrócił się z wnioskiem
o przeniesienie do Mazowiecko – Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Wniosek
został zaakceptowany. Stosowne dokumenty zostaną przekazane do tamtejszego

WS.
Jednocześnie

WS

PWZPS

składa

w/w

osobom

podziękowania

za

pracę

i

zaangażowanie włożone w rozwój piłki siatkowej na Podkarpaciu.
3. Obsady sędziowskie zasady nominacji i organizacji pracy
Przedyskutowano sposób i organizację pracy Komisji Obsad przed zbliżającym się
sezonem 2018/2019. Po zmianach w strukturze Wydziału, skład Komisji Obsad
przedstawia się następująco:
Marek Litwiński

–

Przewodniczący Komisji – obsady 3 LK / 4 LM

Grzegorz Janusz

–

obsady 3 LM

Robert Dworak

–

obsady pomocnicze

Mirosław Ludera

–

obsady

młodzieżowe

/

zawody

poza

kalendarzem

rozgrywek PWZPS
W związku z dużą grupą nowych sędziów rozpoczynających karierę sędziowską,
WS PWZPS apeluje do sędziów szczebla centralnego oraz doświadczonych
sędziów 3 LM o maksymalne zaangażowanie oraz wsparcie procesu adaptacji
naszych nowych koleżanek i kolegów.

4. Kwalifikacje na szczebel centralny 2018/2019

 Omówiono zasady kwalifikacji na kurs dla kandydatów na sędziego szczebla
centralnego. Zgodnie z decyzją WS PZPS, w 2019 roku na kurs będą mogły
pojechać dwie osoby, w tym jedna, która nie ukończyła 28 roku życia (rok ur.
1991 i młodsi).
 W grupie sędziów, którzy spełniają kryteria formalne (wiek, klasa sędziowska,
uprawnienia) znalazło się 11 osób. Zostaną one oficjalnie, drogą mailową
zaproszone do postępowania kwalifikacyjnego.
 Ponadto WS PWZPS mając na względzie rozwój kompetencji sędziów, którzy
obecnie nie spełniają ww. kryteriów, postanowił skierować zaproszenie do udziału

w postępowaniu kwalifikacyjnym do sędziów perspektywicznych, którzy w
kolejnych latach (pod warunkiem spełnienia kryteriów formalnych) będą mieć
szansę ubiegania się o awans na szczebel centralny.
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 Postanowiono, że osoby, które w poprzednich dwóch sezonach doszły do III-go
etapu kwalifikacji (Justyna Gąbka - Pachlińska, Michał Kazała) kwalifikują się
do etapu finałowego bez postępowania wstępnego.
 Zaktualizowany Regulamin Naboru na Szczebel Centralny w sezonie
2018/2019 przygotowany zostanie przez kol. Damiana Lica i będzie
opublikowany

na

stronie

www.podkarpackasiatkowka.pl

w

terminie

7.10.2018.
5.

Kursokonferencja szkoleniowa w Czudcu
Omówiono i doprecyzowano agendę szkolenia.

Przewodniczący
Wydziału Sędziowskiego PWZPS
Mirosław Pałka
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