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Komunikat  nr 2/2015 

 

Wydziału  Sędziowskiego  Wielkopolskiego  Związku  Piłki  Siatkowej 

dotyczący  decyzji  podjętych  na  posiedzeniu  w  dniach  12/13.06.2015 roku   

 

  

Treść  komunikatu 

 

• Sprawy  szkoleniowe 

• Sprawy  dyscyplinarne,  awanse,  wyróżnienia. 

• Sprawy  organizacyjne. 

 

I   Sprawy  szkoleniowe. 

 

1. Tegoroczny, przedsezonowy kurs unifikacyjno – szkoleniowy odbędzie się w 

Ostrowie Wielkopolskim w dniach 5-6 września dla wszystkich sędziów 

WZPS. Miejsce obrad "Hotel Borowianka" ul. Limanowskiego 134.  Obecność 

na szkoleniu wszystkich sędziów obowiązkowa.  Program kursu zostanie 

opublikowany na stronie WS WZPS przez Referat Szkolenia.  

 

2. Wydział delegował dwóch  sędziów,  na kurs dla kandydatów na sędziów szczebla 

centralnego, który odbył się w dniach. 30.04-03.05 we Wrocławiu podczas finału 

AMP kobiet. Nasi sędziowie : Marcin Bartłomiejczak oraz Tomasz Manszewski 

pozytywnie zdali egzaminy teoretyczne i praktyczne. Z gratulacjami czekamy na 

decyzję WS PZPS, który w dniu 28.06 zatwierdzi listę nowych sędziów szczebla 

centralnego.    

 

3. Na kolejne szkolenie dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego WS 

zakwalifikował następujące osoby : 

 

• Biernat Adam 

• Kaliszan Marcin 

• Kamiński Dawid 

• Kolan Mateusz 

• Żebrowski Łukasz 
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4. Niżej wymienieni sędziowie piłki plażowej WZPS otrzymali uprawnienia do 

sędziowania zawodów szczebla centralnego : 

 

• Bartłomiejczak Marcin(awans – uprawnienia do zawodów 

kobiecych)  

• Kolan Mateusz  (awans – uprawnienia do zawodów kobiecych) 

• Mischke Łukasz (uprawnienia do zawodów młodzieżowych)  

• Wachowska Róża (uprawnienia do zawodów męskich)    
 

5. WS w okresie od 24.01 do 17.05 przeprowadził kurs dla kandydatów na sędziów 

piłki siatkowej. Kurs prowadzony był w dwóch ośrodkach : w Poznaniu oraz 

Kaliszu. Zajęcia rozpoczęło 52 uczestników, do egzaminu Wydział dopuścił 

41osób natomiast w grono sędziowskie zostanie przyjętych po zatwierdzeniu 

przez Zarząd WZPS 19 nowych sędziów WZPS. 

 

6. WS ustalił listę 23 kwalifikatorów, którzy w najbliższym sezonie będą oceniać 

pracę koleżanek i kolegów sędziów : 

 

• Błaszczyk Ryszard 

• Broński Jacek 

• Cepnik Zbigniew 

• Chadyniak Dariusz 

• Dębski Piotr 

• Głodek Marek 

• Janecki Jerzy 

• Jankowski Piotr 

• Karbowiak Piotr 

• Kuś Antoni  

• Kuświk Piotr 

• Kwiatkowski Maciej    

• Morawski Paweł 

• Nowaczyński Janusz 

• Pietroń Henryk 

• Ptaszyński Zenon 

• Stefański Stanisław 

• Świst Bartosz 

• Trafankowki Dawid 

• Wojczak Marcin  

• Wojtasiak Zdzisław 

• Żerdzińska Arleta 

• Żerdziński Sylwester 

 

II  Sprawy  dyscyplinarne,  awanse,  wyróżnienia. 

 

1. Udzielono  urlopu sędziowskiego na sezon rozgrywkowy 2015/2016 dla  nw. 

sędziów : 

• Kaczmarek Maurycy 

• Purol Małgorzata 



• Żerdziński Wojciech 

 

2. WS wystąpił do Zarządu WZPS o nadanie wyższej klasy sędziowskiej dla : 

 

a) I klasy sędziowskiej dla 7 osób, 

 

b) II klasy sędziowskiej dla 8 osób. 

 

3. WS opublikuje na stronie Wydziału aktualne listy uprawnień sędziowskich, po 

zatwierdzeniu przez Zarząd WZPS sędziów kandydatów.  

Podniesiono uprawnienia do :  

a) III ligi męskiej         -    7   osobom 

b) III ligi kobiet            -   11 osobom 

c) Kadeta                      -   5   osobom 

 

Serdecznie gratulujemy Wszystkim, którzy uzyskali wyższe 

uprawnienia do prowadzenia zawodów w sezonie rozgrywkowym 

2015/2016. 
 

III Sprawy  organizacyjne. 

 

1. Uczestnicy kursu unifikacyjno - szkoleniowego organizowanego we wrześniu w 

Ostrowie Wlkp. są zobowiązani w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 

br. uiścić opłatę za pobyt na szkoleniu (3 posiłki, zakwaterowanie) w wysokości 

155 zł  na konto WZPS nr :  

 

98 1090 1362 0000 0000 3612 8396 
 

2. W tym samym terminie należy wpłacić opłatę za przedłużenie certyfikatu 

sędziowskiego  na sezon rozgrywkowy 2015/2016, którą Zarząd WZPS ustalił w 

kwocie 50 zł.  

Łączna kwota wpłaty wynosi 205 zł 
 

3. Brak wpłaty powyższych kwot spowoduje, iż sędziowie będą musieli uczestniczyć 

w szkoleniu i egzaminie poprawkowym zaplanowanym na 19 września br.. 

Wydział ustalił odpłatność za drugi termin egzaminu w wysokości 150% kosztów 

szkolenia tzn. 230 zł oraz certyfikat sędziowski w wysokości 50 zł. Należność 

płatna przed egzaminem na konto WZPS.  

 

4. Reprezentacja sędziów WZPS w składzie : Karolina Matuszak, Joanna 

Napierała, Alicja Walkowiak,  Adam Biernat, Jacek Broński, Mateusz Broński, 

Mateusz Kolan, Dawid Kupaj, Andrzej Padowicz, Błażej Wierciński, Grzegorz 

Wiertlewski, Robert Woźniak oraz Łukasz Żebrowski zajęła 3 miejsce (na 16 

zespołów) w VII Mistrzostwach Polski Sędziów – Łeba 2015 r.. 

 

5. Wydział przedstawił Zarządowi WZPS propozycję wyróżnień przedstawicieli 

grona sędziowskiego, które zostały zaakceptowane. Szczegóły zostaną 

przedstawione na szkoleniu przedsezonowym. 

 



6. Na wniosek WS Zarząd WZPS wystąpił o wyróżnienie sędziów wielkopolskich 

przez PZPS. 

 

7. Sędziowie, którzy zmienili adres poczty elektronicznej, numer telefonu itp. proszę 

o pilną aktualizację danych na stronie Wydziału. 

 

8. Wydział Sędziowski opracował wytyczne dla sędziów WZPS, które będą 

obowiązywać w sezonie rozgrywkowym 2015/2016. Proszę Koleżanki i 

Kolegów o szczegółowe zapoznanie się z treścią zasad, obowiązujących grono 

sędziowskie od nowego sezonu. 

 

9. PZPS zaproponował wojewódzkim Związkom zakup strojów sędziowskich 

zgodnych z obowiązującymi na szczeblu centralnym. W ukompletowanie stroju 

wchodzą : koszulka z krótkim oraz długim rękawem, bluza oraz spodnie. Nabycie 

strojów będzie wiązało się z koniecznością partycypowania w ich kosztach. 

Proszę wszystkich zainteresowanych sędziów zakupem nowych strojów o 

przesyłanie informacji do Kol. Antoni Kuś na adres e-mail : 

<antek.suk@wp.pl>  w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br.. 

 

 

 

Wydział życzy wszystkim udanych i słonecznych wakacji! 
 

 

 

Ze  sportowym  pozdrowieniem 

 

PRZEWODNICZĄCY  WS  WZPS 

 

JACEK  BROŃSKI 

 


