Komunikat nr 4/2021
z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PWZPS
w dniu 14 września 2021 r.
Posiedzenie odbyło się w trybie online. W posiedzeniu uczestniczyli:
Robert Dworak

Mirosław Pałka

Grzegorz Janusz

Leszek Kapłon

Damian Lic

Marek Litwiński

Patryk Wierzbowicz

Mirosław Ludera

Marcin Lew

Mateusz Górnicki

Justyna Gąbka - Pachlińska
Nieobecny na zebraniu Mariusz Gadzina - usprawiedliwił swoją nieobecność

1. Urlopy na sezon 2021/2022.
W związku ze złożonymi wnioskami, Wydział Sędziowski PWZPS postanowił udzielić
urlopu poniższym sędziom:
Ćwikliński Jeremi

Jabłoński Kamil

Lic Małgorzata

Magda Natalia

Nieradka Bernadetta

Soboń Bartosz

Soboń Szymon

Stankiewicz Maciej

Szarek Joanna

Woźniak Dawid

2. Kurs podstawowy na sędziów piłki siatkowej w formie eksternistycznej
W związku z uzasadnionym wnioskiem kol. Piotra Chłonia, WS PWZPS wyraził zgodę
na odbycie przez zaineresowanego kursu podstawowego dla kandydatów na sędziów piłki
siatkowej w formie eksternistycznej. Kandydat ukończył kurs z wynikiem pozytywnym, w
związku z czym zostaje wpisany na listę sędziów PWZPS oraz nadane mu zostają uprawnienia
do sędziowania rozgrywek młodzieżowych.

3. Rezygnacje z sędziowania
W związku ze złożonymi rezygnacjami z sędziowania Wydział Sędziowski PWZPS
postanowił wystąpić do Zarządu PWZPS o skreślenie z listy sędziów następujących osób:
Górski Rafał

Jarema Bernadetta

1

Jednocześnie WS PWZPS składa w/w osobom podziękowania za pracę i
zaangażowanie włożone w rozwój piłki siatkowej na Podkarpaciu.

4. Przeniesienie do innego województwa
W związku ze zmiana miejsca zamieszkania, kol. Michał Śpiewak zwrócił się z
wnioskiem o przeniesienie do Mazowiecko – Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Wniosek
został zaakceptowany, a stosowne dokumenty i informacje zostały przekazane do tamtejszego
WS.
5. Test weryfikacyjny ze znajomości materiałów szkoleniowych
Test z zagadnień omawianych na kursokonferencji w Kielnarowej odbędzie się w
okresie 19-25 września 2021 w formie on-line z wykorzystaniem platformy TESTPORTAL. Do
zaliczenia testu zobowiązani są wszyscy aktywni sędziowie PWZPS (także obecni na
szkoleniu w Kielnarowej). Ustalony próg zaliczenia testu to 80%. Wynik testu poniżej 60%,
oznacza konieczność przystąpienia do egzaminu poprawkowego oraz może wiązać się z
obniżeniem uprawnień na najbliższy sezon i / lub czasowym zawieszeniem w nominacjach.
6. Zmiany w strukturze Wydziału Sędziowskiego PWZPS
W związku z rezygnacją kolegi Leszka Kapłona z pełnionych funkcji w Wydziale
Sędziowskim PWZPS jego obowiązki jako Przewodniczący Komisji Organizacyjnej przejmuje
kolega Kamil Worosz.
WS PWZPS składa koledze Leszkowi serdeczne podziękowania za zaangażowanie
oraz wieloletnią pracę na rzecz Wydziału oraz całego środowiska sędziowskiego na
Podkarpaciu.

Przewodniczący WS PWZPS

Mirosław Pałka
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