Komunikat nr 4/2019
z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PWZPS
w dniu 6 września 2019 r.
W zebraniu uczestniczyli:
Robert Dworak

Mirosław Pałka

Grzegorz Janusz

Leszek Kapłon

Damian Lic

Marek Litwiński

Mirosław Ludera

Marcin Lew

Nieobecni członkowie WS: Justyna Gąbka – Pachlińska i Mariusz Gadzina
usprawiedliwili swoją nieobecność.

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

Eryk Giefert

Marcin Irzyk*

Agnieszka Jarek – Augustyn

Andrzej Kawa (1/2)

Maciej Kondyjowski*

Piotr Kowalski*

Wojciech Krzysztyński*

Tomasz Lis*

Natalia Murdza (1/2)

Tomasz Napieralski*

Klaudia Tyksińska

Karolina Tylka
* - drugi urlop pod rząd

2. Skreślenia z listy sędziów
W związku ze złożonymi rezygnacjami z sędziowania oraz brakiem aktywności
sędziowskiej, Wydział Sędziowski PWZPS postanowił wystąpić do Zarządu PWZPS o
skreślenie z listy sędziów następujących osób:
Marek Gębica

Paulina Mich

Sebastian Stareńczak
1

3. Obsady sędziowskie – sędziowie szczebla centralnego PZPS
Sędziów szczebla centralnego obliguje się do zgłaszanie faktu obsadzenia rozgrywkach
szczeblowych powodującego niedyspozycyjność na zawodach wojewódzkich, na które
zostali wyznaczeni przez Komisję Obsad WS PWZPS

4. Kwalifikacje na szczebel centralny 2019/2020

 Omówiono zasady kwalifikacji na kurs dla kandydatów na sędziego szczebla
centralnego. Zgodnie z decyzją WS PZPS, w 2020 roku na kurs będą mogły
pojechać dwie osoby, w tym jedna, która nie ukończyła 28 roku życia (rok ur.
1992 i młodsi).
 Z grupy sędziów spełniających kryteria formalne (wiek, klasa sędziowska,
uprawnienia) Komisja Szkolenia i Kwalifikacji wyselekcjonuje grupę, do której
zostanie skierowane oficjalne zaproszenie do postępowania kwalifikacyjnego.
 Zaktualizowany Regulamin Naboru na Szczebel Centralny w sezonie
2019/2020 przygotowany zostanie przez kol. Damiana Lica i będzie
opublikowany

na

stronie

www.podkarpackasiatkowka.pl

w

terminie

do

7.10.2018.
5. Drugi termin szkolenia

Zdecydowano, że dla osób, które usprawiedliwiły swoją nieobecność na
kursokonferencji w Czudcu, drugi termin szkolenia zostanie zorganizowany w
formie e-learningowej w terminie do końca września.
6.

Kursokonferencja szkoleniowa w Czudcu
Omówiono i doprecyzowano agendę szkolenia.

Przewodniczący
Wydziału Sędziowskiego PWZPS
Mirosław Pałka
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