Komunikat nr 5/2021
z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PWZPS
w dniu 14 listopada 2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Robert Dworak

Mirosław Pałka

Grzegorz Janusz

Kamil Worosz

Damian Lic

Marek Litwiński

Mariusz Gadzina

Mirosław Ludera

Marcin Lew

Justyna Gąbka-Pachlińska

Kol. Mateusz Górnicki i Patryk Wierzbowicz usprawiedliwili swoją nieobecność.

1. Kurs podstawowy dla kandydatów dla sędziów piłki siatkowej.
Przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z kursem podstawowym dla
kandydatów na sędziów piłki siatkowej. Rozpoczęcie kursu planowane jest na połowę
stycznie 2022. Ustalono koszt kursu na poziomie 350 PLN. Zgłoszenia chętnych na
kurs przyjmowane będą pod adresem e-mail: kurs@podkarpackasiatowka.pl do 31
grudnia 2021 roku.

2. Kurs dla kandydatów na sędziów Szczebla Centralnego.
Omówiono kwestie postępowania kwalifikacyjnego dla sędziów ubiegających
się o udział w kursie dla kandydatów na sędziów Szczebla Centralnego PZPS. W
nowym roku każde województwo będzie mogło wysłać na kurs jednego sędziego.
Z naszego województwa o wyjazd na kurs starać się będą Michał Mliczek,
Michał Tokarz i Mateusz Pępek.
Selekcja w naszym województwie będzie się odbywać na podstawie testów ze
znajomości przepisów gry w piłkę siatkową oraz obserwacji na sędziowanych
zawodach przez członków Wydziału Sędziowskiego PWZPS.

3. Obsady sędziowskie – sytuacja bieżąca
Wydział Sędziowski PWZPS przypomina o obowiązku zaznaczania terminów
zajętych w systemie obsad, także w związku ze zwolnieniami chorobowymi.
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W przypadkach, gdy ze względów nadzwyczajnych, występuje potrzeba nagłej
zamiany na dzień czy dwa dni przed dniem zawodów, sędziowie oprócz wysłania maila
na zamiany@podkarpackasiatkowka.pl, są zobowiązani do wykonania telefonu do
kolegów odpowiedzialnych za obsady w danej lidze.

4. Stroje sędziowskie
Omówiono potencjalną możliwość wymiany strojów sędziowskich od sezonu
2022/2023. Komisja organizacyjna na wstępie zbierze oferty od producentów odzieży,
w celu dokonania analizy i wyboru najkorzystniejszej opcji przez WS PWZPS.

5. Stawki sędziowskie na sezon 2022/2023
Wydział Sędziowski skierował do Zarządu PWZPS propozycję nowych stawek
sędziowskich, które miałyby obowiązywać od sezonu 2022/2023.

6. Noworoczne spotkanie opłatkowe
Przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z noworocznym spotkaniem
opłatkowym, które zaplanowane jest na 5 stycznia 2022 roku w Grand Hotelu w
Rzeszowie.

Protokołował

Przewodniczący WS PWZPS

Marcin Lew

Mirosław Pałka
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