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Komunikat  nr 1/2015 

Wydziału  Sędziowskiego  Wielkopolskiego  Związku  Piłki  Siatkowej 

dotyczący  decyzji  podjętych  w okresie od września 2014 do lutego 2015 r.  

  

Treść  komunikatu 

 

• Sprawy  szkoleniowe 

• Sprawy  dyscyplinarne,  awanse,  wyróżnienia. 

• Sprawy  organizacyjne 

 

I   Sprawy  szkoleniowe. 

 

1. WS PZPS  na posiedzeniu w dniu 28.12.2014 roku postanowił zwiększyć 

maksymalną liczbę uczestników, którą może skierować każdy wojewódzki WZPS 

na kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego do dwóch osób.   

 

2. Wydział Sędziowski w dniu 24 stycznia 2015 roku rozpoczął szkolenie dla 

kandydatów na sędziów piłki siatkowej. Kurs odbywa się w dwóch ośrodkach : w 

Kaliszu i Poznaniu. W szkoleniu uczestniczy 40 osób. 

 

3. Wydział Sędziowski przyjmuje zgłoszenia na kandydatów na sędziów szczebla 

centralnego od wszystkich chętnych spełniających warunki regulaminowe. Zapisy 

u Przewodniczącego WS do 30 kwietnia 2015 roku włącznie. 

 

II  Sprawy  dyscyplinarne,  awanse,  wyróżnienia. 

 

1. WS przyznał urlop sędziowski na sezon rozgrywkowy 2014/2015  n/w  osobom : 

• Adamska Monika   

• Ciemiński Adam 

• Duszyński Piotr 

• Franczyk Wioleta (od 15.01.2015 r.) 

• Gleba Tomasz 

• Głowiński Robert 

• Janecki Grzegorz 

• Kaczmarek Andrzej 

• Kaczmarek Maurycy 
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• Kocłajda Katarzyna 

• Krzywda Jakub 

• Morawski Paweł 

• Osiak Andrzej 

• Pardela Grzegorz 

• Purol Małgorzata 

• Skadłubowicz Mateusz 

• Szczeszek Piotr 

• Szermiński Mariusz 

• Wasilewska Alicja 

• Żerdziński Wojciech 

 

2. Zarząd  WZPS zatwierdził nadanie III klasy sędziego dla :   

• Piasecki Hubert 

• Piwowarczyk Rafał 

• Siwczak Mikołaj 

 

3. Zarząd  WZPS zatwierdził wycofanie z listy sędziów  z powodu  zmiany miejsca 

zamieszkania : 

• Kulczyńska Katarzyna 

 

4. W dniu 20 grudnia Wydział Sędziowski podziękował za dotychczasowe 

sędziowanie Koledze  : 

• Antoniemu Pyrzewskiemu  
 

 
 



a w dniu 6 stycznia Koledze 

• Jan Kołodziejczak  
  

 
 



którzy zakończyli karierę sędziowską w roli S1 i S2 ze względu na wiek.   

 

III Sprawy  organizacyjne. 

 

1. WS WZPS  ustalił termin kursu unifikacyjno – szkoleniowego przed sezonem 

rozgrywkowym 2015/2016 na 5-6 wrzesień 2015 roku. Prosimy o 

zarezerwowanie powyższego terminu celem uczestnictwa w szkoleniu sędziów 

wielkopolskich.  

Jednocześnie prosimy wszystkich sędziów związanych z klubami naszego 

województwa o przekazanie informacji o nie organizowaniu w powyższym 

terminie turniejów przedsezonowych, ponieważ WS nie będzie udzielał 

jakichkolwiek zwolnień w tym terminie.  

 

2. WS WZPS  informuje, że zmianie ulega sposób rozliczenia za wszystkie 

zawody ćwierćfinałowe i półfinałowe Młodzieżowych Mistrzostw Polski, w 

których należy stosować ekwiwalent sędziowski zgodny ze stawkami MENiS.  

 

3. WS WZPS  poszukuje ośrodka na organizację Mistrzostw Polski Sędziów w piłce 

siatkowej. Obiekt powinien spełniać następujące warunki :  

• Hala sportowa z możliwością jednoczesnej gry na 3 boiskach  

• Baza noclegowa na ok. 200-220 osób od piątku do niedzieli 

• Możliwość zorganizowania imprezy integracyjnej 

• Parking na ok. 50 samochodów 

 

 

 

 

Ze  sportowym  pozdrowieniem 

 

PRZEWODNICZĄCY  WS  WZPS 

 

JACEK  BROŃSKI 


