Komunikat nr 7/2016
z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PWZPS
z dnia 23 listopada 2016 r.

W obradach udział wzięli:
Paulina Chamerska-Lemiech
Mariusz Gadzina
Justyna Gąbka
Grzegorz Janusz
Leszek Kapłon
Damian Lic
Marek Litwiński
Bartosz Serwatko
1. Urlopy sędziów
a) Wydział Sędziowski PWZPS zaakceptował wniosek kol. Marcina Irzyka
o półroczny urlop (do 8.01.2017).
b) Wydział zaakceptował wnioski o urlop do końca sezonu 2016/2017:
 Pauliny Bajek,
 Rafała Dobosza,
 Aleksandry Kozłowskiej,
 Natalii Rajchert,
 Aleksandry Stolarczyk
2. Egzamin poprawkowy
Kol. Anna Dżoń-Przybycień zaliczyła pozytywnie poprawkowy test z przepisów
gry i zostaje przywrócona do sędziowania od dnia 1 grudnia 2016 r.
3. Zmiany uprawnień
Decyzją WS PWZPS kol. Anna Dżoń-Przybycień otrzymuje trzecią klasę
sędziowską.
4. Sprawy dyscyplinarne
W związku z drugą nieusprawiedliwioną odmową sędziowania zawodów po
wyznaczeniu nominacji, WS PWZPS skierował wniosek do Wydziału
Dyscypliny PWZPS o nałożenie na kol. Michała Bochenka kary upomnienia
(Regulamin Sędziego PWZPS – Załącznik nr 2 pkt.1a).
Jednocześnie, zgodnie z „Regulaminem naboru kandydatów na sędziego SC”,
kol. Michał Bochenek został skreślony z listy kandydatów ubiegających się o
udział w kursie na Szczebel Centralny.
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5. Dyspozycyjność, zamiany
Wydział przypomina o konieczności zaznaczania terminów zajętych w systemie
obsad PWZPS z maksymalnym wyprzedzeniem. Zamiany dokonane po
nominowaniu na zawody mogą wiązać się z sankcjami dyscyplinarnymi.
Zamiany po pojawieniu się w systemie obsad PWZPS są możliwe jedynie po
wysłaniu prośby na adres e-mail: zamiany@pwzps.p9.pl
6. Błędy w protokołach z zawodów
a) W związku z dużą ilością nieprawidłowości stwierdzonych w protokołach
z zawodów, w najbliższym czasie zostanie przygotowana skrócona
instrukcja sprawdzania protokołu po meczu,
b) WS przypomina o obowiązku rzetelnego sprawdzenia poprawności
zapisów w protokole po zakończeniu meczu. Zgodnie z Przepisami Gry
obowiązek taki ciąży na sędziach pierwszym i drugim. Wydział informuje
jednocześnie, że istotne błędy wykryte w protokołach, mogą skutkować
wezwaniem komisji sędziowskiej do siedziby PWZPS w celu ponownego
napisania testu z protokołowania, a także ewentualnymi sankcjami
dyscyplinarnymi.
7. Opłata za certyfikat sędziowski na sezon 2017/2018
Wydział ustalił wysokość opłaty za certyfikat sędziowski na sezon 2017/2018.
Opłata ta będzie wynosić 180 zł. Zawierać się w niej będzie udział w
przedsezonowej kursokonferencji unifikacyjno – szkoleniowej.
8. Kwalifikacje i obserwacje
Przewodniczący Komisji Szkolenia i Kwalifikacji kol. Damian Lic dokonał
podsumowania dotychczasowych kwalifikacji i obserwacji sędziów PWZPS pod
kątem szkolenia i zmiany uprawnień sędziowskich na nowy sezon.
Wydział przypomina koleżankom i kolegom sędziom Szczebla Centralnego
o konieczności terminowego nadsyłania arkuszy kwalifikacyjnych.
9. Kandydaci na szczebel centralny
Omówiony został pierwszy etap wyłaniania kandydata na kurs na Szczebel
Centralny. Po podsumowaniu testów przeprowadzonych z całą grupą, która
zgłosiła się do rywalizacji o awans na Szczebel Centralny, wyłoniono sześć
osób, które przeszły do drugiego etapu kwalifikacji.
Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Marzena Dolak, Justyna Gąbka,
Agnieszka Jarek, Michał Kazała, Tomasz Napieralski i Marcin Nobis.
W kolejnym etapie, zgodnie z „Regulaminem naboru kandydatów na sędziego
SC”, ich wiedza nadal będzie sprawdzana poprzez testy z przepisów gry, a także
wszyscy kandydaci będą poddani obserwacji przez wyznaczoną grupę sędziów
Szczebla Centralnego.
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Drugi etap zakończy się 28 lutego wyłonieniem dwójki sędziów spośród tej
grupy.
Komisja Szkolenia i Kwalifikacji WS PWZPS gratuluje ww. szóstce,
a wszystkim pretendentom serdecznie dziękuje za zaangażowanie i poświęcony
czas.
10. Mistrzostwa Polski sędziów - Podkarpacie 2017
Omówione zostały przygotowania do Mistrzostw Polski sędziów, które
w przyszłym roku odbędą się na Podkarpaciu. Wybrana została też lokalizacja
mistrzostw. Turniej odbędzie się w dniach 15-18 czerwca 2017 roku w ośrodku
Rewita nad Soliną (dawny WZW Jawor).
11. Sprawdzanie tożsamości zawodników
Wydział informuje, że w przypadku braku dowodów tożsamości jednego
zawodnika bądź całego zespołu, sędzia ma obowiązek nie dopuścić tego
zawodnika bądź całego zespołu do gry.
12. Spotkanie opłatkowe
Omówiono sprawy organizacyjne spotkania opłatkowego sędziów PWZPS
zaplanowanego na 5 stycznia 2017 w ośrodku OENiPAS w Czudcu.
13. Zmiany na stronie internetowej
W najbliższym czasie zniknie strona pwzps.p9.pl. Zamiast niej sędziowie będą
korzystać ze strony podkarpackasiatkowka.pl.

Protokowała

Z-ca Przewodniczącego WS PWZPS

Paulina Chamerska - Lemiech

Grzegorz Janusz
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