Wydział Sędziowski MWZPS
W najnowszym
biuletynie:
• Ruszył kurs dla
kandydatów na sędziów
• Rozmowa z Maciejem
Twardowskim

Statuetki dla
najlepszych zespołów
fot. Krzysztof Klepacz

Końcowe rozstrzygnięcia w młodzieżowych finałach
Mazowsza
Jak wiadomo luty jest zawsze gorącym
okresem
turniejów
finałowych
w
kategoriach młodzieżowych. Nie inaczej
było i w tym roku. Po rywalizacji juniorek
w Legionowie i juniorów w Radomiu do
walki o medale i reprezentowanie
województwa
Mazowieckiego
w
rozgrywkach na szczeblu centralnym
stanęli kadeci i kadetki. Organizatorem
obu tych turniejów finałowych był UMKS
MOS Wola Warszawa. W hali przy ulicy
Rogalińskiej przez sześć dni można było
oglądać aż pięć zespołów: UKS Ósemka
Siedlce, UMKS MOS Wola Warszawa,
MUKS Sparta Warszawa, LTS Legionovia
Legionowo i MUKS Volley Płock. Ostatni z
wymienionych zespołów pomimo braku
awansu do finałów wywalczonego na
boisku skorzystał z prawa udziału w tym
turnieju gdyż posiada zawodniczki w
Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS w
Szczyrku. Panowie swoje pierwsze mecze
rozegrali
natomiast
w
piątkowe
popołudnie. Publiczności zaprezentowały
się: UMKS MOS Wola Warszawa, MKS
MDK Warszawa, RCS Czarni Radom oraz
UKS Olimp Ostrołęka.
Jeżeli chodzi o sprawy sędziowskie to
turniej finałowy w obu tych kategoriach
był okazją do trzeciej i ostatniej serii
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• Za nami Finały
Młodzieżowych Mistrzostw
Mazowsza

„Dobry arbiter,
jak każdy
wychowawca,
musi pamiętać by
nie nadużywać
przysługującego
prawa do karania.”
Norbert Wójtowicz

oceniania sędziów, którzy walczą w
konkursie
szczeblowym
roboczo
nazywanym „2016”. Dwunastu sędziów
podzielonych na cztery grupy poddanych
zostało
bacznej
obserwacji
przez
kwalifikatorów, którzy potem przydzielili
im miejsca od 1 do 3 w każdej z trójek.
Nowością dla większości z ocenianych
była obecność sędziów liniowych, z
którymi na co dzień nie mają okazji i
przyjemności współpracować. Wymagało
to szybkiego przestosowania się do
nowych warunków.

Autor: Michał Rymko
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Rozmowa z Maciejem Twardowskim – sędzią
międzynarodowym

Maciej Twardowski
podczas meczu
pucharowego
Fot. Źródło własne

Opowiedz proszę kiedy i w jakich okolicznościach
rozpoczęła
się
Twoja
przygoda
z
międzynarodowym gwizdaniem?
Pierwsze zawody o randze międzynarodowej to
Puchar Challenge13-go listopada 2008, pomiędzy
MOK Zagrzeb a Fonte Bastardo (Azory) ,
oczywiście nie licząc kursu dla kandydatów na
kandydatów na sędziów międzynarodowych w
sierpniu 2007. I już przy pierwszym meczu
pojawiło się pytanie: Dlaczego gospodarzem tego
meczu nie są Portugalczycy ? Fonte Bastardo
swoje mecze rozgrywa na Azorach (czyli jakieś
1500 km na zachód od Portugalii). A mogło być
tak pięknie, ale niestety nie tym razem.
Masz za sobą mecze w pucharach europejskich
oraz wiele turniejów. Które z nich miały
największą rangę? A może jest jakieś spotkanie,
które wyjątkowo zapadło Ci w pamięć?
Jestem młodym sędzią międzynarodowym więc
moje doświadczenie jest ubogie. Pomimo tego
bardzo miło wspominam EYOF w Tampere
(Finlandia) w 2009 roku. To był mój pierwszy
większy turniej międzynarodowy, a zarazem
zawody w innych dyscyplinach sportowych, gdyż
EYOF to nic innego jak Europejska Olimpiada
Młodzieży. Bezpośrednio przed wyjazdem
reprezentacji Polski wszyscy jego uczestnicy, ze
wszystkich dyscyplin stawili się w siedzibie PKOL,
gdzie z rąk Pani Ireny Szewińskiej otrzymaliśmy

nominacje olimpijskie. To zapowiadało
duże emocje podczas całych igrzysk. I tak
też było, począwszy od Ceremonii
otwarcia na stadionie lekkoatletycznym,
poprzez wioskę olimpijską, do której
mogły wejść tylko upoważnione osoby,
areny sportowe, aż po Ceremonię
zamknięcia na lodowisku, w której
uczestniczył sam prezes MKOL Jacques
Rogge. Miłym dodatkiem były również
spotkania towarzyskie jak np. sauna
fińska w połączeniu z kąpielą w zimnym
jeziorze. Drugą imprezą, która zapadła mi
w pamięci były Mistrzostwa Europy
Kadetów, w których nasza Reprezentacja
zdobyła srebrny medal, niestety nie
mogłem sędziować tego meczu, ale
sędziowałem mecz o brąz pomiędzy
Finlandią i Belgią. Natomiast z ostatnio
sędziowanych meczy to z pewnością mecz
w Lidze Mistrzów Bielogorie Biełgorod –
Fenerbahce Istanbuł, gdzie w obydwu
drużynach gra kilku wyśmienitych,
światowej klasy zawodników, jak: Siergiej
Tietiuchin , Dmitrij Muserski, Dragan
Travica, Gyorgy Grozer, Taras Chtiej,
Wout Wijsmans, Marcus Bohme czy Ivan
Miljkovic.

W jaki sposób CEV podchodzi do tematu szkolenia arbitrów?
Praktykowane są wspólne kursokonferencje?
Ze względu na dużą liczbę sędziów trudno jest zorganizować
seminaria, dlatego od 2 lat sędziowie korzystają z internetowej
platformy, na której dostępne są wszystkie materiały
szkoleniowe. Platforma ta wykorzystywana jest również do
sprawdzenia wiedzy sędziów. Ponadto na każdym turnieju
sędziowie poddawani są testom, zarówno medycznym jak i
merytorycznym. Nie zaliczenie któregoś z nich powoduje, że
sędzia jest zobowiązany do opuszczenia zawodów na własny
koszt.
Jak zorganizowany jest system nadawania uprawnień i
awansów?
Po zaliczeniu kursu dla kandydatów na sędziów
międzynarodowych, sędzia musi w okresie 5 lat przesędziować 3
mecze obserwowane przez członków Europejskiej Komisji
Sędziowskiej, pozytywna kwalifikacja przesyłana jest przez
delegata sędziowskiego do Europejskiej Komisji Sędziowskiej CEV
i po zgromadzeniu trzech pozytywnych kwalifikacji dokumenty są
przesyłane do FIVB. Po spełnieniu tego warunku FIVB nadaje
sędziemu tytuł sędziego międzynarodowego.
Emblemat sędziów międzynarodowych
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Zdradź nam jak wygląda taki przykładowy wyjazd na mecz
pucharowy.
Z reguły każdy wyjazd wygląda bardzo podobnie, sędzia
otrzymuje z klubu bilet lotniczy (oczywiście idealnie by
było, gdyby lot był o normalnej porze, czasami zdarza się,
że jest wcześnie rano). Na mecz lecimy dzień przed
zawodami. Po wylądowaniu, zawsze sędziów odbiera
przedstawiciel klubu, który zawozi nas do hotelu, bądź hali
sportowej (to wszystko zależy od pory dnia, jak również od
zaplanowanej godz. spotkania technicznego). W dniu
meczowym, do południa wraz z supervisorem z CEV,
sędziowie uczestniczą w inspekcji hali sportowej i po tym z
reguły jest chwila czasu, aby móc zobaczyć daną
miejscowość. Po krótkim wypadzie „do miasta” mamy 2-3
godziny na odpoczynek przed meczem. Jeśli chodzi o mecz,
to ceremoniał zawsze ten sam. Po meczu powrót do hotelu,
kolacja i następnego dni

a rano przedstawiciel klubu zawozi sędziego na lotnisko.
Podsumowując, jeżeli wyjazd jest w tej samej strefie czasowej to
zmęczenie jest mniejsze, natomiast jeżeli lecimy na wschód, gdzie
mamy zmianę czasu, czasami o 4 albo 6 godzin to już nie wygląda
to tak różowo, bo w drodze powrotnej doba trwa 30h.
Podczas prowadzenia zawodów międzynarodowych korzystacie z
łączności radiowej pomiędzy sędziami. Jak sprawdza się ten
system? Uważasz, że byłby pomocny również w krajowych
rozgrywkach?
Jeżeli chodzi o rozgrywki pucharowe to łączność radiowa jest
wykorzystywana w meczach Ligi Mistrzów, ale tylko w fazie
pucharowej. Ja sędziowałem mecze w grupach, gdzie takiego
wymogu nie było, więc nie mam doświadczenia w pracy z tym
systemem. Uważam, że każde udogodnienie pomaga uczestnikom
zawodów, a w tym przypadku sędziom.
Dziękuję za poświęcony czas, rozmawiał: Szymon Szlendak

Wystartował kurs dla
13 grudnia odbył się coroczny charytatywny turniej piłki
siatkowej, na którym Dyrekcja Szkoły przy ul. Oławskiej w
Warszawie pozyskuje fundusze dla najbardziej
potrzebujących dzieci ze szkoły. Inicjatywę tę wsparli w
tym roku: Jacek Kociałkowski, Krystian Kowalski, Michał
Rymko i Mateusz Stępień. Przyłączamy się do
podziękowań, które otrzymaliśmy od Dyrekcji Szkoły

kandydatów na sędziów!
W sobotę 14 marca punktualnie o 11.00 przy ul.
Gwiaździstej rozpoczęło się spotkanie informacyjne dla
kandydatów na sędziów. Kursy wystartują w Warszawie,
Radomiu i Ostrołęce. Zgłosiło się 45 osób. Na pierwszych
zajęciach kandydaci zostali zapoznani z regulaminem
kursu, omówiono również ścieżkę awansu sędziów oraz
opowiedziano także o pracy sędziów na zawodach w
naszym okręgu. Wszyscy kandydaci odbyli również
rozmowę kwalifikacyjną, podczas której pytani byli m.in.
o motywacje do zostania sędzią siatkówki. W ramach
sprawdzenia się, kandydaci rywalizowali w grupach w
quizie dotyczącym wiedzy o siatkówce.
Kurs w Warszawie będzie odbywał się 2 razy w tygodniu.
Zajęcia teoretyczne potrwają do końca kwietnia. Na
kandydatów czekać będą również zajęcia praktyczne oraz
egzaminy. Kurs warszawski poprowadzą Magdalena
Niewiarowska, Dorota Papuda, Łukasz Makowski,
Zbyszek Kułak i Krzysztof Klepacz. Kandydaci z Ostrołęki
spotkają się w 3 weekendy na zajęciach teoretycznych, a
następnie odbędą również praktyki. Kurs w Ostrołęce
poprowadzi Dorota Papuda i Krzysiek Klepacz. Szczegóły
kursu w Radomiu są w przygotowaniu. Kurs ten
poprowadzi Maciek Twardowski z Pawłem Zajcem oraz
Krzysztofem Kapustą. Najlepsi ze wszystkich kursów
dołączą do naszego sędziowskiego grona i już we
wrześniu będą uczestniczyć we wspólnym szkoleniu
przedsezonowym.
Dorota Papuda
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Finał Pucharu Polski Kobiet
Wydział Sędziowski
MazowieckoWarszawskiego Związku
Piłki Siatkowej

Redakcja biuletynu:
Szymon Szlendak
Adres e-mail:
sedziowie@wsmwzps.pl
Witryna sieci Web:
www.wsmwzps.pl

14 i 15 marca w Kędzierzynie-Koźlu
odbył się finałowy turniej Pucharu
Polski Kobiet. Podczas drugiego dnia
zawodów duży zaszczyt spotkał
naszą
koleżankę
–
Magdę
Niewiarowską, która nominowana
została na mecz o I miejsce w roli
sędziego pierwszego! Spotkanie było
bardzo zacięte i pełne emocji a
ostatecznie PGE Atom Trefl Sopot
pokonał Chemika Police 3:2

Fanpage:
https://www.facebook.co
m/MazowieccySedziowie

Zmiany w Wydziale Sędziowskim
Podczas
ostatniego
zebrania
Wydziału
Sędziowskiego
MWZPS
przyjęta
została
rezygnacja
Bogusława Kawiaka z pełnionej
funkcji Przewodniczącego Komisji
Szkolenia. Jego miejsce zajął Maciej
Twardowski.

„Nie pytam, jakie
są przepisy, ale jacy
są sędziowie” ;)

Rezygnacje z pracy w WS złożył
również Dariusz Sokołowski, któremu
bardzo dziękujemy za wieloletnią
pomoc oraz olbrzymi wkład pracy.

zmodyfikowany
Monteskiusz

W dniach 22-24 maja urokliwe,
nadmorskie miasto Łeba gościć
będzie uczestników VII Mistrzostw
Polski Sędziów. Gospodarzem będzie
Pomorski Związek Piłki Siatkowej.
Oczywiście
reprezentacji

nie

zabraknie

tam

naszego

województwa! Wszelkich informacji
dotyczących wyjazdu udziela Dorota
Papuda.
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