BIULETYN SĘDZIOWSKI
Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

NIEPOKONANI!

W najnowszym Biuletynie:

Mazowiecka para Luiza Szymańczak/Maciej Łabędź po raz trzeci z rzędu wywalczyli
złote medale na Mistrzostwach Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej. Nasi mistrzowie
okazali się bezkonkurencyjni na turnieju rozgrywanym w Żorach (woj. śląskie).
W zawodach wystąpiły także inne mazowieckie duety: Anna Lipińska/Łukasz
Kwiatkowski (miejsca 5‐6), Izabela Brutkowska/Mateusz Stępień (17‐24), Katarzyna
Zielińska/Tomasz Lukowski (17‐24). Wszystkim gratulujemy udziału, a poniżej
prezentujemy relacje nadesłane przez uczestników Mistrzostw.

Agnieszka Makaruk:
III Mistrzostwa Polski Sędziów zorganizowane
zostały w dniach 14-16 sierpnia w Żorach na
terenie MOSIRU, gdzie poza hotelem i
boiskami do siatkówki znajdował się basen,
w którym zawodnicy i kibice mogli schłodzić
się pomiędzy rozgrywkami. Wieczorem
pierwszego dnia
po zakwaterowaniu
odbyło sie oficjalne losowanie zespołów do
grup eliminacyjnych, które zdecydować
miały o rozstawieniu zespołów w kolejnej
fazie rozgrywanej systemem brazylijskim. Po
losowaniu wszyscy udali sie na kolację
połączoną z integracją, która przeniosła się
także do basenu:) Jednak w sobotę od
samego rana wszyscy stawili się w
komplecie na boiskach. Oczywiscie poza
dobra zabawą dla wielu zawodników liczył
się wynik sportowy. Już przed mistrzostwami
wiele par odgrażało się, że w tym roku
zdetronizują
parę
Szymańczak/Łabędź,
mimo, iż kapitan tego zespołu (Lui) nie
ukrywała, że interesuje ją tylko złoto :)
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Faworyci przeszli jednak fazę
grupową jak burza. Tego dnia
poza fazą grupową rozegrano
jeszcze dwie rundy gier z lewej
strony brazylijskiej drabinki, tak aby
żaden z duetów nie pożegnał
się z rozgrywkami przed niedzielą.
Wieczorem
organizatorzy
zorganizowali dla wszystkich grilla,
którego
niekwestionowaną
gwiazdą
była
reprezentująca
województwo mazowieckie Iza
Brutkowska,
która
popisała
się znajomością słów WSZYSTKICH
utworów! :)) Niedzielne zmagania
zawodnicy rozpoczęli w strugach
deszczu,
które
dodawały
dramaturgii
rozgrywanym
spotkaniom. Ostatecznie po wielu
godzinach
rozgrywek
udało
się wyłonić
nowych
starych
mistrzów,
którzy
nie
dali
najmniejszych szans pozostałym
duetom.
Znudzeni
ciągłym
wygrywaniem
mistrzowie
po odebraniu
pucharów
zapowiedzieli
zakończenie
współpracy :)

 Zaproszenie do
organizacji MPS 2016
 Prezentacja nowych
sędziów
 Relacja z Żor
 Plan kursokonferencji
 Olsztyn Grand Slam
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Warto dodać, że nad oprawą
całego
wydarzenia
czuwał
wspaniały skład komentatorów:
Piotr "Runi" Kapa, Tomasz "Norek"
Niemczura,
Włodek
"Władziu"
Włodyka oraz Andrzej "najbardziej
opalony człowiek na plaży"
Kaznowski.
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www.blog.wsmwzps.pl

(Zuz)Anna Lipińska:
III MP Sędziów w Siatkówce Plażowej - Żory 2015
jakby przechodzą do historii! Fantastyczna
impreza,
zorganizowana
w
niewielkiej
miejscowości
na
południu
Polski
w fantastycznym
miejscu,
które
scaliło
poważne, sportowe zmagania na piasku,
poważne, całkiem, kąpiele wodno-słoneczne
razem
z szeroko
pojętą
integracją
środowiskową WZPSów! Mimo zostawienia na
piasku
siódmych potów przez każdego
zawodnika i każdą zawodniczkę, wynik turnieju
głównego nikogo nie zaskoczył, ponieważ tytuł
Mistrza Polski Sędziów obroniła para Luiza
Szymańczak/Maciek Łabędź. Był to, również
ostatni występ tej pary, także wszelkie plany ich
ogrania, spaliły właśnie na panewce. Jednak
to nie o wynik tu chodziło! Wszelkie zmagania
wynagrodziły wieczorne tańce hulance oraz
grille i śpiewy, a organizatorzy przyznali również
nagrody dla najsympatyczniejszej zawodniczki
i najsympatyczniejszego zawodnika. Warto
w tym miejscu podziękować za finansowe
wsparcie
trzeciego
MPSu:
Wojciechowi
Maroszkowi,
Kontakt.io,
oraz
Śląskiemu
Związkowi Piłki Siatkowej, dodatkowo gromkie
brawa
dla
enigmatycznej
'KOM'
za
upilnowanie
spraw
organizacyjnointegracyjnych. A co się okazało dnia
ostatniego? Poprzeczka została podniesiona
tak wysoko, że organizator sam postanowił ją
przeskoczyć i tak jakby zaprasza za rok na IV
MP Sędziów w Siatkówce Plażowej.

Mateusz Stępień:
To był mój pierwszy wyjazd tego typu, a więc nie wiedziałem czego
dokładnie się spodziewać. Jedyne co było pewne to to, że będzie
trochę gry i dobra zabawa. Nie oszukałem się. Już od wejścia atmosfera
serdeczności, w powietrzu zapach zabawy. Po omówieniu kwestii
organizacyjnych i kolacji w "obiekcie hotelowym" rozpoczęły się
pierwsze nieśmiałe tańce... Sobota upłynęła pod znakiem upalnego
słońca, integracji na boiskach i łapania orzeźwienia w basenie. Trzeba
przyznać, że przy takiej pogodzie basen i zimne piwo były genialnym
połączeniem. Wieczorem gospodarze zorganizowali zabawę przy grillu,
najwytrwalszym nie zostało po niej wiele snu. Niedzielny poranek, to
niestety deszcz, wiatr i chłód. Tak się złożyło, że mieliśmy z Izą pecha, że
nasz mecz wypadł akurat wtedy. Kiedy wyszło słońce grę rozpoczynały
inne mazowieckie pary. Zabawa, kibicowanie i emocje na najwyższym
poziomie. Zwieńczeniem tego super weekendu była ceremonia
dekoracji i pożegnania. Jestem przekonany, że większość osób, które
były na III MPS w Żorach już teraz wstępnie planuje wolne na przyszły rok.

Zanim jednak nasze drużyny
wystartowały w Mistrzostwach Polski,
konieczne było rozegranie eliminacji
wojewódzkich…
19 lipca na boiskach OSiRu w Górze Kalwarii odbyły się
IV Mistrzostwa Mazowsza Sędziów w Siatkówce
Plażowej. Wystartowało
10
par
z
Mazowsza.
Punktualnie o godz. 9.00 wszystkie drużyny przeszły
weryfikację i zostały rozstawione do dwóch grup po
pięć zespołów, zgodnie z punktacją jaką posiadały za
ubiegłoroczne Mistrzostwa.

Tekst i foto: Dorota Papuda
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W grupach rozegraliśmy mecze każdy z każdym do dwóch
wygranych setów do 21 punktów. Następnie rozegraliśmy
półfinały „na krzyż” – zespół z pierwszego miejsca z grupy A
rozegrał mecz z zespołem z drugiego miejsca z grupy B i
analogicznie zwycięzca grupy B stoczył pojedynek na piachu
z zespołem z drugiego miejsca z grupy A. Pozostali rozegrali
mecze o miejsca – zespoły z trzecich miejsc zagrały o 5
miejsce w klasyfikacji końcowej, zespoły z 4 miejsc w grupach
o miejsce 7 oraz zespoły z piątych miejsc o miejsce 9.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Mazowsza Sędziów
2015 przedstawia się następująco:
1. Lui Szymańczak / Maciek Łabędź
2. Anna Lipińska / Łukasz Kwiatkowski
3. Iza Brutkowska / Mateusz Stępień
4. Agnieszka Makaruk / Łukasz Ranecki
5. Kasia Zielińska / Tomasz Lukowski
6. Klaudia Komacka / Piotr Andrzejewski
7. Paulina Hebdowska / Piotr Białek
8. Martyna Jędrysiak / Paweł Papuda
9. Klaudyna Mogielska / Piotr Król
10. Martyna Lipińska / Czarek Ossowski

Jak co sezon, grono naszych sędziów powiększa
się o osoby, które z różnych względów zmieniają
swoje miejsce zamieszkania, a co za tym idzie,
również wojewódzki Związek Piłki Siatkowej. W tym
roku postanowiliśmy wszystkich tych arbitrów
zaprezentować w Biuletynie.

Nowe
twarze

Imię i nazwisko: Karolina Deszcz
Staż sędziowski: 30.06.2013r. ukończyłam kurs sędziowski
Klasa i uprawnienia: III klasa, uprawnienia: kadet
Województwo macierzyste: kujawsko-pomorskie
Powód przenosin: Od października rozpoczynam studia na Politechnice Warszawskiej.
Imię i nazwisko: Katarzyna Miniewicz
Staż sędziowski: ukończenie kursu i pierwsze przesędziowane zawody, to był rok bodajże 1998
Klasa i uprawnienia: I klasa sędziowska, uprawnienia: junior
Województwo macierzyste: wielkopolskie
Powód przenosin: praca
Imię i nazwisko: Lucjan F. Molenda
Staż sędziowski: od 1998 (pierwszy mecz 14.03.1998 r.)
Klasa i uprawnienia: klasa I, III liga męska
Województwo macierzyste: śląskie
Powód przenosin: praca
Imię i nazwisko: Anna Niedbał
Staż sędziowski: 2001 kurs na sędziego, 2005 - kurs na sędziego SC
Klasa i uprawnienia: Klasa - Międzynarodowa; uprawnienia - PlusLiga
Województwo macierzyste: podkarpackie
Powód przenosin: sprawy rodzinne
Imię i nazwisko: Michał Kasica
Staż sędziowski: 5 lat sędziowania
Klasa i uprawnienia: II klasa sędziowska, uprawnienia J
Województwo macierzyste: śląskie
Powód przenosin: Przenoszę się, ponieważ otrzymałem w Warszawie pracę
Imię i nazwisko: Piotr Szulc
Staż sędziowski: Kurs sędziowski ukończyłem przed sezonem 2013/2014.
Klasa i uprawnienia: jestem sędzią klasy III z uprawnieniami: kadet.
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Województwo
macierzyste: kujawsko-pomorskie

Historyczny Grand Slam w Olsztynie
zakończony sukcesem!
W tym roku, po raz pierwszy w historii,
elitarny turniej z cyklu World Tour Grand Slam
zagościł na plaży miejskiej w Olsztynie.
W dniach 25-30 sierpnia, przez niespełna jeden
sierpniowy tydzień zostało rozegranych ponad
140 meczów w plażowej odmianie siatkówki –
zaciętych i stojących na najwyższym światowym
poziomie. Było to ogromne przedsięwzięcie
zarówno sportowe, a także wielkie wyzwanie
organizacyjne. Teraz, gdy od zakończenia
turnieju minęło już kilka dni, opadły emocje,
można śmiało stwierdzić, że turniej okazał się
wielkim sukcesem.

Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn
2015 to jednak nie tylko sportowe emocje, ale i
ogromny wysiłek kilkuset osób, które co
najmniej przez tydzień nie miały zbyt wielu
okazji do odpoczynku. To wielka praca całego
sztabu ludzi na czele z dyrektorem turnieju –
Rafałem
Pośpiechem
oraz
dyrektorem
zawodów – Sebastianem Michalakiem, którzy
dbali o to, żeby wszystko było perfekcyjne.
Pozytywne recenzje w telewizji, prasie, a także
zbierane od zawodników i przede wszystkim
kibiców, świadczą o tym, że nam się udało. Tak
„nam” ponieważ tak się składa, że i ja miałem
ogromną przyjemność dorzucić swoją cegiełkę
w tych zawodach i już po raz drugi znaleźć się
w sztabie sędziów pomocniczych.
Moja przygoda z Grand Slam’em
zaczęła się w zeszłym roku w Starych
Jabłonkach.
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Po bardzo pozytywnych odczuciach po
tamtym turnieju z niecierpliwością czekałem na
nominację, która przyszła w połowie czerwca.
Ucieszyłem się ogromnie z kilku powodów. Po
pierwsze, jak trafnie zaznaczył nasz referee manager –
Tomasz Janik - różnice w przepisach między siatkówką
plażową a halową stopniowo się zacierają, taki turniej
jest
więc
doskonałą
okazją
do
zbierania
doświadczenia sędziowskiego, które w przyszłości
może tylko procentować.
Po drugie, jestem wielkim miłośnikiem plażowej
odmiany siatkówki i możliwość podziwiania (móc
podziwiać) najlepszych zawodników i zawodniczki z
kilku metrów, to dla mnie fantastyczne przeżycie.
Kolejnym powodem są ludzie, których spotykam na
swojej drodze. Jest to idealna okazja, żeby poznać
nowe osoby o podobnych zainteresowaniach, jak
również odświeżyć znajomości sprzed roku. Przez
dzielące nas kilometry i natłok obowiązków dnia
codziennego jest to czasami jedyna okazja, żeby się
spotkać i porozmawiać .
Mimo, że turniej rozpoczynał się 25 sierpnia,
wszyscy sędziowie obsady pomocniczej musieli
zameldować się w Olsztynie już 23 – w niedzielę
wieczorem. Kolejnego dnia rano miała bowiem
miejsce klinika sędziowska dla obsady pomocniczej,
szczególnie ważna dla sędziów sekretarzy, gdyż po raz
pierwszy testowany był u nas protokół elektroniczny.
Następnie rozgrywane były (miały miejsce) mecze
pokazowe, na których można było zweryfikować
wcześniej zdobytą wiedzę. Fajnym przeżyciem była
dla mnie możliwość uczestnictwa w tym meczu jako
zawodnik.
Sędziowie
międzynarodowi,
liniowi,
sekretarze, a nawet rakersi i osoby podające piłki,
(dałabym tu myślnik zamiast przecinka, bo zdanie jest
niezrozumiałe)można było poczuć się jak prawdziwy
zawodowiec . W parze z moim team leader’em,
Piotrem Stasiewiczem, co prawda doznaliśmy porażki
z niżej notowaną parą  Paweł Kryda/Macjej
Romaniszyn, ale nie o zwycięstwo przecież tu
chodziło.
Po meczach pokazowych mieliśmy trochę
czasu wolnego, mogliśmy zwiedzić teren zawodów,
jak również całe Centrum Rekreacyjno-Sportowe

Od środy zaczęła się prawdziwa, ciężka
praca - 30 osób obsady pomocniczej podzielone
na 5 drużyn i przypisane do 5 boisk. Pobudka
wcześnie rano, śniadanie i wyjazd z Kortowa, gdzie
mieszkaliśmy, odprawa, mecze i tak do wieczora.
Zazwyczaj około godziny 19 powrót do Domu
Studenckiego.
Wszyscy
zmęczeni,
ale
też
zadowoleni z dobrze wykonanej pracy. Ci bardziej
wykończeni szli regenerować siły do pokojów, ci
mniej, we wspólnym gronie dzielili się swoimi
emocjami.
W sobotę miała miejsce historyczna
dla polskiej siatkówki chwila. Polska żeńska para,
Kinga Kołosińska i Monika Brzostek, wywalczyły
brązowy medal pokonując parę z Holandii van
Gestel / Van der Vlist 2:0 (21:12, 21:16). Na drugim
miejscu uplasowała się kolejna para holenderska
Meppelink / Van Iersel, a zwycięstwo przypadło
brazylijskiej parze Larissa / Talita. Pozostałe polskie
pary uplasowały się na pozycjach: 25-32
Trybuła/Kłoda, Włoch/Stępień.
Ostateczne
rozstrzygnięcia
w
turnieju
męskim miały oczywiście miejsce w niedzielę.
Zwycięsko z całego turnieju wyszli aktualni
mistrzowie świata, Brazylijczycy - Alison / Bruno
Schmidt, którzy w finale pokonali Amerykanów Gibb / Patterson, trzecie miejsce na podium zajęli
natomiast Kanadyjczycy - Schalk/Saxton.

Mimo wielkiego zmęczenia cieszę się, że
po raz kolejny mogłem stać się maleńkim
trybikiem w tej wielkiej sportowej maszynie i mam
nadzieję, że za rok znów będę miał taką
możliwość.
Chcąc jednym słowem podsumować
tegoroczny Grand Slam w Olsztynie, mogę
napisać „bomba!” - urokliwe miejsce nad
jeziorem , wspaniała oprawa audiowizualna,
doskonała atmosfera i trybuny pełne kibiców z
całej Polski – czego chcieć więcej.
Nasi sędziowie podczas Warmia Mazury Grand
Slam Olsztyn 2015
Referee manager: Tomasz Janik
Sędziowie: Agnieszka Myszkowska i Piotr Kosiacki
Sędziowie liniowi i sekretarze: Martyna Jędrysiak,
Leszek Papież, Piotr Wieczorek, Łukasz Ranecki i
Maciej Opiłowski
Court manager: Anna Lipińska

Autor tekstu: Ranek
Zdjęcie: Kamil Pastusiak (KamPas Sport)

Pozostałe
polskie
pary
uplasowały
się na pozycjach:
5-8
Łosiak/Kantor;
9-16
Fijałek/Prudel; 17-24 Kądzioła/Szałankiewicz.
Po wielkim finale nastąpiła wspaniała
dekoracja. Podczas niej można było zobaczyć jak
wiele osób zaangażowało się w to ogromne
przedsięwzięcie, ponieważ wszyscy znaleźli się na
boisku centralnym. W jej trakcie padła też
deklaracja z ust prezesa PZPS – Pawła Papke „Do
zobaczenia
za
rok”,
co
wśród
kibiców
zgromadzonych na trybunach wywołało burzę
oklasków.
Foto: Dorota Tuńska – reżyser
programu
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W jesiennej ramówce TVP startuje nowy
program, w którym jednym z ekspertów będzie
nasz kolega – Szymon Szlendak.
„Przez żołądek do zdrowia” - Jest to seria
programów poświęconych propagowaniu
zdrowego stylu życia, w którym dostarczymy widzom
bezstronnych informacji na temat wpływu
odżywiania na zdrowie.
Emisja premierowa na antenie TVP HD – 17 września
o godz. 17.30, powtórki sobota 7.35 i poniedziałek
o 13.00. Ten program jest dla każdego, kto
świadomie chce wpływać na własne zdrowie!
Trzymamy kciuki!

Sędziowie Szczebla Centralnego już po szkoleniu
W sobotę 29 września odbyło się
szkolenie
sędziów
szczebla
centralnego PZPS w Raszynie.
Po raz kolejny zjechali się
arbitrzy z całej Polski, tym razem
jednak
część
szkoleniowa
została
zaprezentowana
jednego dnia. Niedziela była
zaś czasem na bezpieczny
powrót do domu, czasem do
bardzo odległych miejscowości.
Spotkanie
rozpoczęło
się
od
przywitania przez Prezesa PZPS Pana
Pawła Papke. Część szkoleniową
prowadził
Wojtek
Maroszek.
Nie
zabrakło
także
wyróżnień
dla
awansowanych. Z naszego okręgu na
wyróżnienie zasługują Magdalena
Niewiarowska,
która
pozytywnie
ukończyła kurs na kandydata na
sędziego międzynarodowego, Anna
Banaś, która awansowała na rozgrywki
Orlen Ligi oraz Agnieszka Myszkowska,
z
awansem
na
I
ligę.
Wart
nadmienienia jest również fakt, że do
naszego województwa przeniosła się z
Podkarpacia Anna Niedbał, która
została sędzią międzynarodowym.

Autorem tekstu oraz zdjęć jest Dorota Papuda
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Oficjalnie wręczono także certyfikaty sędziów
PZPS arbitrom, którzy w maju ukończyli kurs dla
kandydatów na szczebel centralny. Z rąk
Prezesa certyfikat odebrało 30 sędziów, w tym
nasi reprezentanci - Wojciech Głód i Piotr
Wieczorek.

Po przerwie obiadowej wykład na temat
zawodu trenera poprowadził Alojzy Świderek wieloletni zawodnik i trener, reprezentant Polski,
asystent Andrzeja Niemczyka, w kadrze kobiet,
gdy ta w 2003 roku zdobyła pierwsze w historii
mistrzostwo Europy w Ankarze. Służył również
pomocą dla Raula Lozano, kiedy wraz z nim
jako drugi trener prowadził polską kadrę
narodową, która zdobyła pod ich wodzą
srebro Mistrzostw Świata w 2006 r. W kraju w
2005 roku zdobył mistrzostwo Polski z Winiarami
Kalisz. W latach 2011-2012 był również
selekcjonerem reprezentacji kobiet.
Na zakończenie sędziowie napisali test z wiedzy,
którą nabyli podczas szkolenia. Potem na
wszystkich czekała już tylko kolację integracyjną
- grill na świeżym powietrzu i możliwość spotkania
się ze znajomymi z całej Polski. Tak naprawdę
szkolenie przedsezonowe, Mistrzostwa Polski
Sędziów, turnieje siatkówki plażowej, czy
młodzieżowe Mistrzostwa Polski są jedynymi
okazjami do spotkania się sędziów z różnych
województw.
Wyjazdy
na
mecze
PZPS
przeważnie nie dają takiej możliwości, gdyż
sędziowie nominowani się w parze z innym
sędzią z tego samego województwa.

Przed nami kolejna
kursokonferencja szkoleniowa!
W tym roku na Kursokonferencji Szkoleniowej spotykamy się w warszawskim Hotelu Boss,
który będzie gościł prawie 200 sędziów z naszego województwa. Tradycyjnie
rozpoczniemy od spraw administracyjnych - podpisy, dokumenty i odbiór sprzętu
sędziowskiego. Po obiedzie, od godz. 14.00 można się zakwaterować w pokojach.
Również wtedy odbędzie się spotkanie w sprawie organizacji Mistrzostw Polski Sędziów
2016. Po obiedzie przejdziemy już do części właściwej szkolenia, która zostanie
zakończona testem z wiedzy. Po teście kolacja integracyjna i dyskoteka, a do naszej
dyspozycji kręgle, bilard, rzutki. W niedzielę ciąg dalszy szkolenia, które zakończymy o
godzinie 12.00. Szczegółowo plan przedstawia się następująco:

Sobota 05.09.2015

Niedziela 06.09.2015

12.30 – 15.00 sprawy administracyjne

8.00 – 9.30 śniadanie

13.00 – 14.30 obiad

8.30 – 9.30 spotkanie sędziów
szczebla centralnego

od 14.00 – kwaterowanie w pokojach
14.00 – 15.00 spotkanie ws. Mistrzostw
Polski Sędziów 2016
15.00 – 19.00 blok szkoleniowy

9.30 – 12.00 blok szkoleniowy
12.00 zakończenie szkolenia,
wykwaterowanie

19.00 – test
20.30 – kolacja integracyjna

Mazowsze
organizatorem
Mistrzostw
Polski Sędziów
2016!
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Po wspaniałym sukcesie, jakim było v-ce
Mistrzostwo Polski zdobyte przez Mazowiecką
drużynę na rozegranych w maju Mistrzostwach
w Łebie, nadchodzi czas, abyśmy to my stanęli
po drugiej stronie i zostali organizatorem
kolejnego turnieju dla sędziów z całej Polski.
Poszukujemy osób chętnych do współpracy
przy organizacji Mistrzostw Polski Sędziów
w Siatkówce w 2016 roku. Jeśli masz pomysł jak
uczynić te Mistrzostwa najlepszymi jakie się do
tej pory odbyły, przyjdź koniecznie na spotkanie
organizacyjne, które odbędzie się 5 września
o godz.
14.00
podczas
Kursokonferencji
Szkoleniowej
przed
sezonem
2015/2016.
ZAPRASZAMY!

