Komunikat nr 5/2019
z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PWZPS
w dniu 5 grudnia 2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Robert Dworak

Mirosław Pałka

Grzegorz Janusz

Leszek Kapłon

Damian Lic

Marek Litwiński

Mirosław Ludera

Marcin Lew

Mariusz Gadzina

Nieobecna Justyna Gąbka – Pachlińska usprawiedliwiła swoją nieobecność.

1. Zmiany w Regulaminie Sędziego PWZPS
Przedyskutowano propozycję zmian w Regulaminie Sędziego PWZPS.
Ewentualne zmiany zostaną zaproponowane po wcześniejszym ich
zaopiniowaniu prawnym.

2. Kurs podstawowy oraz kurs dla nauczycieli
Wydział omówił przygotowania do kursu podstawowego na sędziów piłki
siatkowej. Postanowiono też, że w lutym 2020 roku zostanie przeprowadzony
kurs z przepisów gry w piłkę siatkową dla nauczycieli, uprawniający ich do
sędziowania zawodów szkolnych.
Koszt kursu to 150 zł. Zgłoszenia należy
sedzianauczyciel@podkarpackasiatkowka.pl

kierować

na

adres:

3. Kurs dla kandydatów na S. C.
Omówiono dotychczasowe przygotowania na kursie dla kandydatów na
sędziego Szczebla Centralnego. Do tej pory przeprowadzono dwa testy
teoretyczne oraz oceniano sędziów podczas zawodów wojewódzkich.

Przeanalizowano też sędziów perspektywicznych, którzy mogą kandydować na
kurs w kolejnych latach.

4. Obsady – sprawy bieżące
Omówiono dotychczasowe obsady sędziowskie. Wydział prosi o sędziów o
rezerwowanie terminów zajętych przed pojawieniem się obsad, by uniknąć
licznych zamian.

5. Urlopy sędziowskie
Wydział sędziowski postanowił udzielić półrocznych (do końca bieżącego
sezonu) urlopów kol.:
Andrzej Kawa, Patrycja Szymaszek, Ernest Iskra, Grzegorz Babiarz.

6. Skreślenie z listy sędziów PWZPS
W związku nieobecnością na obowiązkowym szkoleniu przedsezonowym oraz
brakiem informacji o powrocie z urlopu, Wydział Sędziowski PWZPS postanowił
skierować wniosek do Zarządu PWZPS o skreślenie z listy sędziów kol.: Bartosz
Boho i Justyna Żółkiewska.

7. Sprawy różne
W sprawach zamian obsad jedynym możliwym kontaktem jest adres e-mail:
zamiany@podkarpackasiatkowka.pl . Kontakt telefoniczny z osobami
odpowiedzialnymi za obsady nie będzie skutkował dokonaniem zamiany.
Od najbliższych kolejek w systemie obsad, podczas zawodów młodzieżowych,
pojawiać się będą w polu INFORMACJE DODATKOWE sędziowie główni,
którzy podczas turnieju będą pełnić te funkcję. Sędzia pierwszy pierwszego
meczu turnieju nie jest z automatu sędzią głównym turnieju.

Protokołował

Przewodniczący Wydziału
Sędziowskiego PWZPS

Marcin Lew

Mirosław Pałka

