Wydział Sędziowski MWZPS
W najnowszym
biuletynie:
• Podsumowanie
Kursokonferencji w
Kozienicach
• Kurs dla kandydatów na
Szczebel Centralny
• Wywiad z Piotrem
Dudkiem, jednym z trzech
polskich sędziów na MŚ

„Dobry arbiter,
jak każdy

Dziękujemy!
Wydział Sędziowski chciałby
serdecznie podziękować za
współpracę Agnieszce
Garbacik, Anicie Zbrzeźniak
oraz Marcinowi
Myszkowskiemu, którzy
aktywnie uczestniczyli w
pracach Wydziału.

wychowawca,
Marcin zaś dbał o wyszkolenie
sędziów, a w ostatnim roku
służył dobrą radą i świetnymi
pomysłami, które przyczyniały
się do ulepszenia pracy WS.
Jeszcze raz bardzo Wam
dziękujemy!

musi pamiętać by
nie nadużywać
przysługującego
prawa do karania.”
Norbert Wójtowicz

Dorota Papuda

Agnieszka redagowała Biuletyn
Sędziowski, który mieliście okazję
do tej pory czytać. Jej miejsce
w Komisji Organizacyjnej oraz
pieczę nad naszym Biuletynem
przejął Szymon Szlendak.
Anitka opiekowała się naszą
stroną internetową. Obecnie
sprawami IT zajmuje się Piotrek
Król.
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WIGILIA SĘDZIOWSKA
Tradycją stały się nasze spotkania
sędziowskie przy wigilijnym stole. Tym
razem spotkaliśmy się 12 grudnia w
Radisson Blu Sobieski Hotel w Warszawie
przy wspólnym opłatku. Świetną
obsługę cateringową, zagwarantowała
nam firma LaQuzin, prowadzona przez
Pana Pawła Kalbarczyka, niegdyś
Zastępcę Szefa Kuchni w restauracji
Platter by Karol Okrasa.
Taka uroczystość była dla nas świetną
okazją do spotkania i integracji naszego
grona sędziowskiego. W Wigilii
uczestniczyło ponad 50 osób. Oby w
kolejnym roku było nas jeszcze więcej i
każdy z sędziów znalazł czas, aby w ten
jeden wieczór w roku spotkać się z całą
sędziowską rodziną.
Trzeba również wspomnieć, że
organizacja naszej sędziowskiej wigilii to
w dużej mierze zasługa Jacka
Kociałkowskiego, Leszka Papieża i
Szymona Szlendaka, którzy przyczynili się
do tego, aby to spotkanie miało taki
wspaniały i odświętny wymiar.

Kartka świąteczna podpisana przez sędziów mazowieckich
podczas Wigilii w roku 2012.

Dorota Papuda

WITAMY NOWYCH SĘDZIÓW!
Po ukończonym Kursie na Kandydatów na Sędziów MWZPS możemy z dumą powitać w naszym gronie
nowe twarze! A są to:
AGATA BITOWT, IZABELA BRUTKOWSKA, MICHAŁ GAŁYGA, TOMASZ GORYCA, KRZYSZTOF JANKOWSKI,
DOMINIK JĘDRAK, MAGDALENA KOBZA, MARTYNA KWIATKOWSKA, MONIKA LIPIŃSKA, MARIUSZ
MICHAŁOWSKI, EWA PODKALICKA, ALEKSANDRA RÓŻANKA, MATEUSZ STĘPIEŃ.
Życzymy Wam wytrwałości oraz samych trafnych decyzji!
Z przyjemnością witamy również sędziów, którzy przenieśli się do nas z innych województw! I tak
wzmocniliśmy się o czterech reprezentantów Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej: GAŁECKA EWA,
MARUSZAK ALEKSANDRA, SOKOŁOWICZ TOMASZ, OSIAKOWSKI ALEKSANDER oraz po jednym arbitrze z
Łódzkiego ZPS: MAKARUK AGNIESZKA i Lubelskiego ZPS: CIEŚLAK MATEUSZ.
Miło nam będzie z Wami współpracować!
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Polscy Sędziowie na Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn
Jak wszyscy dobrze wiemy, we
wrześniu
w
Polsce
odbyły
się
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn. Zakończyły się one wielkim
sukcesem
sportowym, jakim
nie
wątpliwie są złote medale dla
Reprezentacji Polski. Wydarzeniem
wartym uwagi jest również udział trzech
polskich arbitrów w tym turnieju.
Sędzią
rezerwowym
był
Paweł
Burkiewicz. Pierwszą fazę turnieju w
Katowicach
sędziował
Wojciech
Maroszek, a najdłużej, bo aż trzy fazy Piotr
Dudek.
Tego
ostatniego
poprosiliśmy o kilka słów komentarza
na temat swojego udziału w turnieju
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn Polska 2014.
Proszę
zdradzić
jak
wyglądały
przygotowania
do
tak
ważnego
turnieju?
Przygotowania do MŚ wyglądały w
moim wypadku tradycyjnie, nie była to
moja pierwsza tak duża impreza, więc
doświadczenie
podpowiadało
co
trzeba było zrobić. Przygotowania to:
sędziowanie meczów towarzyskich plus
mocniejsze niż zwykle pochylenie się
nad przepisami gry i aktualnymi
wytycznymi dla sędziów. Przed MŚ
przesędziowałem kilka spotkań, w tym
3 mecze na Memoriale im. Huberta
Wagnera, więc od strony czysto
sędziowskiej nie bałem się tej imprezy.
Nowinki,
związane
z
pracą
SII
przetestowałem wcześniej na meczach
Ligi Światowej.
W którym momencie zawodów pojawił
się największy stres? A może nie było
go wcale? 
Stres
towarzyszy
mi
zawsze
na
meczach, jest to niejako wpisane w to
moje hobby… ważne jest aby nie dać
tego po sobie poznać. Osobiście nie
wierzę aby sędzia nie był pod stresem ,
a szczególnie podczas meczów na MŚ.
Dla mnie dodatkowym stresem było to,
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Na zdjęciach polscy sędziowie piłki siatkowej sędziujący Mistrzostwa Świata: Piotr
Dudek i Wojciech Maroszek.
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że sędziowałem w Polsce, u siebie. Paradoksalnie
największy stres był na meczu finałowym, którego nie
sędziowałem.
Który mecz, prowadzony przez Ciebie okazał się
najtrudniejszy?
Każdy mecz na MŚ jest trudny, każdy miał podczas tego
Mundialu swoją specyfikę. Dla mnie mecze w Gdańsku
były chyba najtrudniejsze, tam zespoły walczyły o wejście
do II fazy turnieju, więc i czasami dramaturgia tych meczy
była duża, np. mecz Kanada – Bułgaria 3:2, gdzie
Bułgarzy mieli w 4 secie 2 piłki meczowe i go przegrali.
Przesędziowałem na tych MŚ 10 meczy , 5 jako SI i 5 jako
SII.
Miałeś okazję współpracy z sędziami z innych państw, jak
oni czuli się na turnieju w Polsce?
Sędziowie z innych państw byli bardzo zadowoleniu z
pobytu i sędziowania w Polsce. Podkreślali to na każdym
kroku. Podkreślali doskonałą organizację, nie tylko
samego turnieju, ale całej jego otoczki, byli pod
wrażeniem ogromnego zainteresowania przez kibiców
turniejem. Jedynie system videoweryfikacji był dla wielu z
nich dużym problemem, ze względu na brak
doświadczenia w sędziowaniu z jego użyciem.

Czy można porównać poziom meczów z tego turnieju do
naszej rodzimej Plus Ligi, którą sędziujesz na co dzień?
Plus Liga to Plus Liga a MŚ to zupełnie inna impreza. Nie da
się tego od tak porównać. Poziom meczów był różny, były i
słabe i bardzo dobre pod względem sportowym spotkania.
Ze swej strony mogę powiedzieć, że sędziowanie meczy Plus
Ligi jest dla mnie trudniejsze.
Prowadząc mecze międzynarodowe w innych krajach,
korzystasz z pomocy tamtejszej obsady pomocniczej. Jak
na ich tle wypadli nasi liniowi i E-scorerzy?
Nasi liniowi oraz E-scorerzy to inna klasa, ja zawsze to mówię i
się tego nie wstydzę. Ponadto na MŚ pracowała elita
naszych sędziów liniowych, więc nie ma się co dziwić, że
ocena ich pracy była bardzo wysoka.
Który moment z całego turnieju najbardziej utkwił w
pamięci?
Oczywiście mecz finałowy w Spodku, fantastyczni kibice
dookoła niego, ostatnia piłka w meczu i wielka radość
Polaków po wygranym meczu. To od strony sportowej… A
od strony sędziowskiej, pożegnanie 4 kolegów, którzy tym
turniejem zakończyli swoją przygodę z gwizdkiem.
Przypomniało mi to, że i na mnie za moment czeka już czas
pożegnania się z gwizdkiem..
Rozmowę przeprowadził Szymon Szlendak. Piotrowi Dudkowi
serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

ZMIANY W PRZEPISACH GRY

Kongres FIVB podjął decyzję o zmianach w
Przepisach Gry. Dotyczyły one wielu kwestii:
m.in. wymiarów wolnej strefy, wyglądu siatki,
rozgrzewki czy pojęcia wymiany zakończonej.
Jednak najważniejsze kwestie dotyczyły trzech
zagadnień: dotknięcia siatki, przerw
technicznych oraz uznania, kiedy piłka jest w
boisku. Zgodnie z nowymi przepisami
wracamy do starego, czyli "Kontakt zawodnika
z siatką pomiędzy antenkami w czasie
rozgrywania akcji piłką jest błędem" (ostatnio
nie było błędu, jeśli nie było wpływu na grę).
Drugim ważnym rozstrzygnięciem jest określenie, głównie na potrzeby systemu challenge, kiedy piłka jest
w boisku. Po zmianie przepisów, jeżeli w którymkolwiek momencie piłka dotknie boiska lub jego linii końcowej, czyli
także jeżeli pierwotnie była poza placem gry, ale ulegnie spłaszczeniu, to jest ona w boisku (do tej pory brano pod
uwagę pierwszy kontakt piłki z podłożem, a nie jej spłaszczenie). Ponadto dla oficjalnych zawodów w kategoriach
seniorskich organizowanych pod egidą FIVB może zostać zmniejszona liczba przerw technicznych do jednej w secie. Nie
sprecyzowano jeszcze od kiedy owe zmiany będą obowiązywać, ale nie będzie to wcześniej niż od sezonu 2015/2016.
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Kursy dla kandydatów na
szczebel centralny 2015 i
2016

dla Kandydatów na Sędziów Szczebla
Centralnego. Z drugiej grupy zostaną
wytypowani najlepsi, którzy dołączą do piątki
Sędziów, którym ta sztuka się nie uda.

Aktualnie trwają dwa kursy sędziów, którzy chcieli
by dostać się na kolejny poziom hierarchii
sędziowskiej - Szczebel Centralny PZPS.

Co równie ważne, wszyscy sędziowie, którzy
zgłosili się i uczestniczą w obu kursach, w sposób
zdecydowany polepszają swoje umiejętności
sędziowskie i zwiększają wiedzę na temat
przepisów, wytycznych i przypadków
sędziowskich. Dzięki temu w prowadzonych przez
nich spotkaniach daje się zauważyć znaczące
postępy.

W kursie roboczo nazwanym "2015" bierze udział 6
osób:
 Agatka Fronczak,
 Martynka Jędrysiak,
 Adam Filip,
 Wojciech Głód,
 Leszek Papież oraz
 Piotr Wieczorek

Krzysiek Klepacz

Natomiast po analizie zgłoszeń do kursu roboczo
nazwanego "2016" zakwalifikowanych zostało 14
Sędziów.
Mimo, iż kursy prowadzone są niezależnie od
siebie, to kandydaci spotkali się 3 listopada, żeby
wspólnie napisać bardzo trudny test z przepisów
przygotowany przez moich kolegów z Komisji
Szkolenia i Kwalifikacji WS MWZPS - Darka
Sokołowskiego oraz Piotrka Piętę.
Wyniki były bardzo zróżnicowane. Dodatkową
trudność dla zaprawionej w bojach szóstki
stanowił fakt, iż dostawali ujemne punkty w
wypadku złej odpowiedzi na pytania, które już
znali z poprzednich testów.
Aktualnie kurs 2015 jest oceniany przez Sędziów
kwalifikatorów wg zasad jakie obowiązują na
Szczeblu Centralnym PZPS. Kurs 2016 jest natomiast
po pierwszej rundzie praktycznej, gdzie w
wylosowanych grupach prowadzili Turniej Wola
Cup organizowany przez warszawski MOS Wola i
byli oceniani przez Sędziów głównych /
kwalifikatorów.
Jedna osoba z szóstki kandydatów, która jest
oceniana już drugi sezon, w roku 2015 zostanie
delegowana przez Wydział Sędziowski na Kurs
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Przykładowe pytania:







Ile maksymalnie razy w ciągu
meczu SI może skorzystać z żółtej
kartki (pojedynczo)?
Czy i ewentualnie w których
przypadkach określenie „mieć
wpływ na grę” dotyczy
obowiązków sędziego liniowego?
Ile 15 cm odcinków linii powinno
być na prawidłowo oznaczonym
polu gry w PLS
W jakiej odległości od krawędzi
zewnętrznej ławki rezerwowych
powinno znajdować się pole kar?
Do kiedy zawodnik wyznaczony
jako grający kapitan pełni swoją
funkcję? Podaj wszystkie
możliwości.
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Kursokonferencja szkoleniowa przed sezonem 2014/2015
13 i 14 września w KCRiS w
Kozienicach odbyła się
kursokonferencja unifikacyjnoszkoleniowa dla sędziów
MWZPS. Zajęcia rozpoczęły się
w sobotę o godzinie 12:00 od
minuty ciszy ku pamięci
zmarłego w ubiegłbym sezonie
Ś.P. Romana Fomina.
O 12:25 i 12:55 wszyscy
sędziowie, podzieleni na dwie
grupy rozwiązywali test ze
znajomości Przepisów Gry.
O godzinie 14, po przerwie
obiadowej rozpoczął się blok
szkoleniowy, w którym swoje
prezentacje przedstawili jedni z
najbardziej doświadczonych
sędziów w okręgu: Andrzej
Kiszczak oraz Mirosław Stando.

Przewodnicząca WS Dorota
Papuda oraz Henryk Kośla
wręczyli statuetki za staż
sędziowski. Na forum
przedstawili się również
kandydaci na sędziów.
Bogusław Kawiak
podsumował II etap kursu dla
kandydatów na szczebel
centralny a Zbigniew Kułak
miniony sezon siatkówki
plażowej. Następnie Krzysztof
Klepacz zapoznał wszystkich z
obowiązkami Sędziów
Głównych.
Na sam koniec niedzielnego
bloku szkoleniowego Szymon
Szlendak zaprezentował swój
film z meczu sędziowanego z
kamerą zamontowaną "na
głowie" komisji sędziowskiej.

Po krótkiej przerwie wykłady
szkoleniowe wznowił Maciej
Twardowski a kontynuował Piotr
Pięta oraz Agata Fronczak z
Martyną Jędrysiak. Po
zakończeniu bloku
szkoleniowego rozpoczęły się
warsztaty grupowe, które
nadzorowali sędziowie
kwalifikatorzy oraz sędziowie
szczebla centralnego.

Ania Lipińska
zrelacjonowała V Mistrzostwa
Polski Sędziów oraz Puchar
Polski Sędziów w siatkówkę
plażową. Jej siostra Martyna
wspólnie z Agatą Fronczak
opowiedziały natomiast o
swoich przeżyciach z
sędziowania Mistrzostw Świata
w siatkówce na siedząco.

Na zakończenie pierwszego
dnia na wszystkich uczestników
czekał grill oraz sala projekcyjna
gdzie wyemitowany został na
żywo mecz Mistrzostw Świata
Polska - Iran.

W trakcie trwania szkolenia
"biuro zawodów" zarządzane
przez Leszka Papieża przy
pomocy Pawła Papudy
załatwiało wszystkie sprawy
administracyjne.

Niedzielną część szkolenia
zdominowała prezentacja
WGiD, prowadzona przez
Macieja Opiłowskiego.

Każdy z sędziów otrzymał
Vademecum Sędziego
MWZPS na sezon 2014/15
przygotowane przez Komisję
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Organizacyjną. Jest ono
stworzone w formie podręcznej
książeczki i zawiera m.in.
Przepisy Gry, Wytyczne i
Instrukcje Sędziowania,
Diagramy, tabelę odległości
oraz dane wszystkich sędziów
naszego województwa.
Warto dodać również, że
gościem specjalnym
pierwszego dnia szkolenia był
widoczny na zdjęciu poniżej
wybitny trener Jacek Skrok,
który poświęcił swój czas, aby
przybliżyć nam temat relacji
sędzia-trener oraz sędziazespół.
Na zakończenie Dorota
Papuda przekazała wszystkim
arbitrom życzenia udanego
sezonu oraz samych trafnych
decyzji!
Wszystkim przybyłym
dziękujemy za udział a
prowadzącym wykłady i
prezentacje za
zaangażowanie!
Szymon Szlendak

Biuletyn Wydziału Sędziowskiego MWZPS ● Numer 10 ● Komisja Organizacyjna MWZPS

Wydział Sędziowski
Mazowiecko-Warszawskiego
Związku Piłki Siatkowej

Redakcja biuletynu:
Szymon Szlendak
Adres e-mail:
sedziowie@wsmwzps.pl
Witryna sieci Web:
www.wsmwzps.pl
Fanpage:
https://www.facebook.com/Mazowi
eccySedziowie

Walne Zebranie
Sprawozdawcze MWZPS
15 grudnia przy ul. Grażyny 13 odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze Mazowiecko–Warszawskiego Związku Piłki
Siatkowej. Prezes Zarządu Pan Witold Roman zaprezentował
wszystkim zebranym delegatom oraz przybyłym gościom
sprawozdanie z dwóch lat działalności Zarządu MWZPS.
Wystąpienie Prezesa uzupełnili sprawozdaniami z pracy
poszczególnych wydziałów: Maciej Opiłowski (Wydział Gier i
Dyscypliny), Dorota Papuda (Wydział Sędziowski) oraz Andrzej
Wrotek (Rada Trenerów).
Decyzją Zarządu, nasz kolega Robert Komornicki dołączył do
składu Zarządu MWZPS w miejsce p. Jacka Skroka. Jest to
czwarty sędzia w gronie członków Zarządu (obok Doroty
Papudy, Macieja Opiłowskiego i Bogusława Kawiaka).

Po zdobyciu Mistrzostwa Świata…
Autor zdjęcia: Kamil Pastusiak www.kampa-sport.eu
Na zdjęciu: Michał Winiarski – kapitan Reprezentacji Polski

Strona 7

Biuletyn Wydziału Sędziowskiego MWZPS ● Numer 10 ● Komisja Organizacyjna MWZPS

