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Komunikat  nr 3/2015 
 

 

 

Wydziału  Sędziowskiego  Wielkopolskiego  Związku  Piłki  Siatkowej 

dotyczący  decyzji  podjętych  na  posiedzeniu  w  dniach  11/12.06 oraz 4-6.09.2015 roku  

 

  

Treść  komunikatu 

 

• Sprawy  szkoleniowe 

• Sprawy  dyscyplinarne,  awanse,  wyróżnienia. 

• Sprawy  organizacyjne. 

 

I   Sprawy  szkoleniowe. 

 

1. WS postanowił oddelegować na zawody TNO n/w sędziów : 

• Biernat Adam 

• Kaliszan Marcin 

 

2. WS przeprowadził w dniu 19.09.2015 roku szkolenie dla sędziów, którzy nie 

mogli uczestniczyć w konferencji unifikacyjno – szkoleniowej w Ostrowie Wlkp.. 

 

3. Kolejny kurs unifikacyjno – szkoleniowy odbędzie się w dniach 3-4 września 

2016 roku w Dymaczewie. Wydział prosi wszystkich sędziów o 

zarezerwowanie powyższego terminu na nasze coroczne szkolenie. 

 

4. WS przyjmuje zgłoszenia od sędziów , którzy są zainteresowani szkoleniem 

przygotowującym do sędziowania zawodów na szczeblu centralnym. Kandydatury 

proszę kierować wyłącznie drogą mailową na adres : jbronski@o2.pl 
 

II  Sprawy  dyscyplinarne,  awanse,  wyróżnienia. 
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1. Udzielono  urlopu sędziowskiego na sezon rozgrywkowy 2015/2016 dla  nw. 

sędziów : 

• Adamska Monika 

• Faryński Przemysław 

• Górecki Zdzisław 

• Łęcki Michał 

• Nochowicz Marcin 

• Osiak Andrzej 

 

2. Zarząd  WZPS na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. podjął decyzję o nadaniu 

wyższej klasy sędziowskiej dla : 

 

a) I klasy dla : 

• Biernat Adam 

• Dolski Michał 

• Kaliszan Marcin 

• Machowczyk Maciej 

• Nadobny Robert 

• Narożna Sandra 

• Żebrowski Łukasz 

 

b) II klasy dla : 

• Bielawny Waldemar 

• Janik Dominik 

• Kaczmarek Mariusz 

• Kubiak Barbara 

• Majewski Łukasz 

• Olejnik Mikołaj 

• Pomin Paweł 

• Stachowiak Kamil 

 

3. Zarząd WZPS nadał „Godność Sędziego Honorowego WZPS” dla  :  

 

• Cepnik Zbigniew 

• Kołodziejczak Jan 

• Michalczak Andrzej 

• Petrowski Grzegorz 

• Pietroń Henryk 

• Ptaszyński Zenon 

• Pyrzewski Antoni 

• Rajkowski Piotr 

• Wardaszka Tadeusz 

 

 

 

 



4. Zarząd WZPS wyróżnił „Brązową Honorową Odznakę WZPS” niżej 

wymienionych sędziów  :  

 

• Dębski Piotr 

• Morawski Paweł 

• Padowicz Andrzej 

• Wachowska Róża 

 

5. Zarząd  WZPS na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. przyjął do grona 

sędziowskiego następujących kandydatów na sędziów :  

 

• Antkowiak Kacper 

• Dębowski Adam    

• Filipiak Mateusz 

• Gałązka Helena 

• Godziszewska Magdalena 

• Kaczmarek Agata 

• Komorowska Ewa 

• Kowalska Agata 

• Ksyta Wojciech 

• Lewicz Wojciech 

• Owczynnikowa Irina 

• Przybylski Nikolas  od sezonu 2016/2017 

• Szymański Krzysztof 

• Włodkowska Julia 

  

6. Zarząd  WZPS na posiedzeniu w dniu 29.09.2015 r. przyjął do grona 

sędziowskiego kol. Maciej Madejsza, który przybył do nas z województwa 

Kujawsko Pomorskiego.  

 

7. Zarząd  WZPS na posiedzeniu w dniu 29.09.2015 r. wycofał z listy sędziów z 

powodu rezygnacji : 

a) Nalewska Julita 

b) Olejnik Arnika 

 

8. Zarząd  WZPS na posiedzeniu w dniu 29.09.2015 r. wycofał z listy sędziów z 

powodu  naruszenia § 9 pkt. 5 oraz § 17 pkt. 2 „Regulaminu Sędziego PZPS” 

kolegę - Grzegorz Janecki. 

 

III Sprawy  organizacyjne. 

 

1. Wydział prosi sędziów o pilne uzupełnienie swoich danych na nowej stronie 

WZPS. Informujemy również, iż istnieje możliwość wydruku nominacji 

sędziowskiej bezpośrednio ze strony Wydziału. 

Jednocześnie przepraszamy za niegodności związane z pracami związanymi z 

funkcjonowaniem obecnej strony obsad WS. 

 



2. Wydział Sędziowski przypomina wszystkim sędziom o przestrzeganiu zasad 

zawartych w wytycznych, które obowiązują w sezonie rozgrywkowym 2015/2016. 

Przypominamy, iż każdy sędzia ma obowiązek  powiadomić WS o 

prowadzeniu zawodów nie organizowanych przez WZPS najpóźniej na dzień 

przed ich odbyciem drogą elektroniczną na adres : 

m.bronski@o2.pl 
 

3. Wydział przypomina trzy najważniejsze kwestie dotyczące druków F-02 

wygenerowanych z systemu, czyli weryfikacji zespołów przed meczami, które 

powinien sędzia sprawdzić : 

a) Sprawdzamy informację o zatwierdzeniu druku przez upoważnioną osobę 

WZPS, która znajduje się na ostatniej stronie,  na dole po   lewej stronie (w 

przypadku WZPS druki zatwierdza Pani Lidia Kołodziejczak) 

b) Sprawdzamy datę wykonania i ważności badania lekarskiego. 

c) Sprawdzamy przedłożoną listę zawodników wraz z osobami  z "ławki" czyli 

trener, asystenci, masażysta i lekarz, czy wykazane tam osoby znajdują się 

również na druku F-02. 

d) Jeżeli na druku F-02 nie są widoczne numery licencji zawodników, to nie 

wolno tych zawodników dopuszczać do gry w meczu. 

 

 

 

Wydział życzy wszystkim wyłącznie trafnych decyzji sędziowskich  

w sezonie 2015/2016 
  

 

 

Ze  sportowym  pozdrowieniem 

PRZEWODNICZĄCY  WS  WZPS 

 

JACEK  BROŃSKI 
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