Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego ŁZPS
w dniu 11 stycznia 2019 r.
Obecni na posiedzeniu członkowie:
PRZEWODNICZĄCY
CZŁONKOWIE :

- Andrzej Czerwiński

Katarzyna Mencel
Michał Brzeziński
Aneta Olszycka
Paweł Kryda
Piotr Bilkowski
Janusz Plajzer
Zdzisław Kadziak

Pkt. 1. Przewodniczący WS przedstawił porządek spotkania.
Pkt. 2. Dokonano oceny poziomu sędziowania w bieżącym sezonie rozgrywkowym :
Pkt. 2.1. Zwrócono uwagę na występujący w dalszym ciągu problem z przyjęciem właściwego
„celownika” odbicia piłki, adekwatnego do poziomu spotkania.
Pkt. 2.2. Zwrócono uwagę na istotny element współpracy jakim jest utrzymywanie dobrych relacji
na linii sędziowie - trenerzy
Pkt. 2.3. Podkreślono obowiązek dokonywania przez Sędziów Głównych podsumowania turnieju –
analiza błędów.
Pkt. 2.4. Zwrócono uwagę na pojawiające się przypadki zaniedbywania obowiązków przez
Sędziów Głównych po zakończeniu zawodów – przesyłanie z opóźnieniem wyników i tabeli
końcowej.
Pkt. 3. Omówiono zadania Wydziału Szkolenia na sezon 2018 / 2019
Pkt. 3.1. Podsumowano kończący się cykl przygotowań kandydatów na Szczebel Centralny.
Pkt. 3.2. Ustalono kryteria dokonywania oceny kandydatów na S.C. na podstawie arkusza
kwalifikacyjnego w turniejach : Finał wojewódzki Juniorów oraz Finał III Ligi Mężczyzn
Pkt. 4. Podjęto decyzję o organizacji kursu dla kandydatów na sędziów ŁZPS
Pkt. 4.1. Zostanie przeprowadzony preliminarz kosztów organizacji kursu dla kandydatów oraz
ustalenie miejsca szkolenia.
Pkt. 5. Zobowiązano osoby współpracujące z Wydziałem Siatkówki Plażowej do zorganizowania spotkania
przedsezonowego celem ustalenia zasad funkcjonowania Wydziału i dokonania podziału
obowiązków.
Pkt. 6. Przypomniano zasady zawarte w Kodeksie Etycznym oraz obowiązek etycznego zachowania się
sędziów ( głośne komentarze w gronie sędziowskim z użyciem słów niecenzuralnych,
niekoniecznie na tematy sportowe ).
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Sprawy różne:
1. Został ustalony wstępny termin i miejsce spotkania organizacyjnego dla kandydatów na sędziów

ŁZPS. Zaproponowany termin to 25.02.2019 r. godz. 17.00 w siedzibie ŁZPS.
2. Kurs dla kandydatów na Szczebel Centralny zostanie przeprowadzony w Rzeszowie w dniach

09-12.05.2019 r.
a. Do dnia 31.03.2019 r. zgłoszenie jednego lub dwóch kandydatów zostanie przesłane

do WS PZPS.
3. W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami w interpretacji sposobu rozliczania delegacji

sędziowskich informujemy, iż obowiązującym sposobem rozliczania delegacji jest uwzględnienie
kosztów uzyskania przychodu 20 %.

PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO ŁZPS
Andrzej Czerwiński
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