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• Mazowsze ze srebrem
Mistrzostw Polski
• Nowi kandydaci na
sędziów
• Awanse na szczebel
centralny
Wydział Sędziowski
MazowieckoWarszawskiego Związku
Piłki Siatkowej

Reprezentacja Mazowsza zajęła II miejsce na
Mistrzostwach Polski Sędziów!
Mazowieccy sędziowie wywalczyli tytuł v-ce Mistrzów Polski Sędziów w Siatkówce Halowej
rozgrywanych w dniach 22-24.05 w Łebie. Nasza drużyna zmierzyła się w fazie grupowej z
drukarzami z Wielkopolski 1:1 - 25:15, 32:34, z Łódzkiego 2:0 oraz z drużyną ze Śląska 2:0.
Ćwierćfinał z Zachodniopomorskim również wygrany 2:1. W półfinale przyszło nam się
zmierzyć z sędziami z Lubuskiego 2:0. Finał rozegraliśmy z Podkarpaciem. Po zaciętym
pojedynku ulegliśmy niestety 2:1. A w przyszłym roku to my organizujemy VIII Mistrzostwa
Polski Sędziów!

Redakcja biuletynu:
Szymon Szlendak
Adres e-mail:
sedziowie@wsmwzps.pl
Witryna sieci Web:
www.wsmwzps.pl
Fanpage:
https://www.facebook.co
m/MazowieccySedziowie

V-ce MISTRZOWIE POLSKI SĘDZIÓW:

Klasyfikacja:
1. Podkarpackie

Anna Lipińska
Luiza Szymańczak
Dorota Papuda
Tomasz Kania (kapitan)
Łukasz Jastrzębski
Łukasz Kwiatkowski
Kamil Sołtykiewicz
Marcin Główczak
Paweł Papuda
Maciej Łabędź
Krystian Kowalski
Łukasz Makowski

2. Mazowieckie

Trener Robert Komornicki
Managerki: Martyna Jędrysiak i Martyna Lipińska
Wierna grupa kibiców: Magda Gałaszewska,
Kamila Michałek, Kasia Sołtykiewicz i mała
Hania, Krzysztof Lipiński, Andrzej Ogórkis, Kamil
Sałuda

3. Wielkopolskie
4. Lubuskie
5. Małopolskie
6. Warmińsko-Mazurskie
7. Zachodniopomorskie
8. Świętokrzyskie
9. Śląskie
10. Pomorskie
11. Opolskie
12. Dolnośląskie
13. Kujawsko-Pomorskie
14. Podlaskie
15. Lubelskie
16. Łódzkie

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

Relacja: Dorota Papuda
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Piotr Wieczorek i Wojciech Głód nowymi sędziami szczebla centralnego!
Zanim
wywalczyliście
przepustki
na
kurs
szczeblowy musieliście przejść wymagający
dwuletni kurs wojewódzki. Jak on przebiegał z
waszej perspektywy?
Wojciech Głód: Kurs na pewno był ciężki i
wymagał wielu wyrzeczeń. Każdy z kandydatów
wielokrotnie musiał brać urlop w pracy czy
rezygnować z zajęć na studiach - wszystko po to
aby odbyć odpowiednią liczbę kwalifikacji. Myślę
jednak, że każdy z kandydatów wiedział o co
walczy, znał swoje priorytety i robił to przecież bez
żadnego przymusu. Ponadto warto podkreślić
poziom naszych sędziów w województwie. Myślę,
że większość naszych arbitrów nie tylko z finałowej
"szóstki" na Mazowszu, ale i z całej "dwunastki",
która rywalizowała w poprzednim etapie kursu
poradziłaby sobie na kursie szczeblowym. Szkoda
jednak, że nasze województwo miało do
dyspozycji tylko 2 miejsca.
Piotr Wieczorek: Kurs wojewódzki na Mazowszu należy
do jednego z bardziej wymagających o jakim
słyszałem. 2-letni tryb naboru należy do wyjątków w
skali kraju. Poza tym mieliśmy ponad 50 meczów z
kwalifikatorami i kilka testów, co na bieżąco
sprawdzało
nasz
poziom
przygotowania.
Sędziowaliśmy wszystkie najtrudniejsze mecze w
sezonie - zarówno finały młodzieżowe jak i
ćwierćfinały Mistrzostw Polski, że o rozgrywkach 3. lig
nie wspomnę.
Jak
wyglądały
Wasze
przygotowania
do
ostatecznych sprawdzianów we Wrocławiu?
W.G. Moim zdaniem najlepszymi przygotowaniami do
kursu był cały sezon, w którym oceniało nas grono
uznanych i doświadczonych kwalifikatorów. Z rozmów
z kolegami z innych województw dowiedzieliśmy się,
że niektórzy w całym sezonie odbyli kwalifikacje
zaledwie podczas kilku meczów, inni przesędziowali z
kwalifikatorem dwa niewielkie turnieje. W dodatku w
niektórych przypadkach w województwach nie
korzystano
ze
szczeblowego
arkusza
oceny.
Tymczasem my po przegwizdaniu ogromnej liczby
meczów w województwie (z których każdy był
oceniony przez doświadczonego kwalifikatora z
wykorzystaniem arkusza oceny jak dla sędziów PZPS)
byliśmy gotowi na wszystko i w zasadzie poza
sytuacjami losowymi nic nas nie mogło zaskoczyć.

W.Głód (foto: Ewa Milun) oraz P.Wieczorek (foto: Krzysztof
Klepacz)
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Nowi sędziowie szczebla centralnego wraz
z Kwalifikatorami tuż po zakończeniu kursu we Wrocławiu.
P.W. Moje polegały głównie na ostatnich powtórkach
najnowszych
interpretacji
przepisów,
wytycznych,
casebooka, powtórki wszystkich istotnych szczegółów. Oraz
bardzo staranne przygotowanie sprzętu na 3 dni
sędziowania. Tak naprawdę po przygotowaniach na
Mazowszu nie trzeba było jakoś specjalnie przygotowywać
się do wyjazdu.
Czym dla Was jest awans na szczebel centralny?
W.G. Pierwsze co nasuwa mi się na myśl to "spełnieniem
marzeń", ale bardziej przyziemnie to na pewno kolejnym
krokiem w realizowaniu swojej życiowej pasji. Można dodać,
że bardzo dużym krokiem, bo o ile stosunkowo łatwiej
uzyskiwać kolejne klasy i uprawnienia w województwie, o
tyle awans na szczebel centralny jest często barierą nie do
przeskoczenia, na której wielokrotnie zatrzymywało się wielu
doskonałych sędziów, którzy niewątpliwie posiadają
predyspozycje do sędziowania drugiej, i wyższych lig. Cieszę
się więc, że udało się ten krok postawić.
P.W. Spełnieniem marzeń, celem na który pracowałem od
ukończenia kursu podstawowego w 2006 roku. I zarazem
początkiem nowej sędziowskiej drogi
Zaczniecie od sędziowania II liga ale plany na przyszłość na
pewno są ambitne?
W.G. Zgadza się, na początek będziemy sędziować mecze II
ligi. Pewnie trafią się też jakieś nominacje na Młodą Ligę.
Jeśli pytasz o plany na przyszłość to odpowiem: praca,
praca i jeszcze raz ciężka praca. To z kolei powinno
przynieść w dalszym czasie efekty. Na pewno marzenia i
jakieś kolejne cele w głowie są. Pierwszy mecz na szczeblu
centralnym przesędziuję w wieku 23 lat, a sędziować można
do 55 roku życia. Szybko więc licząc, jeśli Bóg da i jeśli nie
zdarzą się nieprzewidziane historie, czeka mnie 32 lata na
szczeblu, czyli znacznie więcej niż do tej pory nawet żyję.
Głupio więc byłoby utknąć przez taki okres z najniższymi
uprawnieniami. Goethe powiedział kiedyś, że "kto nie idzie
do przodu, ten się cofa". Niech więc to motto będzie
odpowiedzią na Twoje pytanie
P.W. Wiadomo że każdy chciałby zajść jak najwyżej,
niezależnie od dziedziny życia, której rzecz dotyczy. Czy się
uda? Oby, ale na pewno nie będzie to proste.

Rozmowę przeprowadził Szymon Szlendak
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Witamy w naszym gronie nowych kandydatów na sędziów!
W sezonie 2014/15 Wydział Sędziowski Mazowiecko
Warszawskiego
Związku
Piłki
Siatkowej
przeprowadził nabór na kurs dla kandydatów na
sędziów siatkówki halowej na Mazowszu. Kurs odbył
się w trzech miastach: Ostrołęce, Radomiu oraz w
Warszawie. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
odbywały się od marca do maja 2015 r. Formularz
zgłoszeniowy przesłało 51 osób. Do kursu
przystąpiło 33 kandydatów: 10 w Ostrołęce, 7 w
Radomiu oraz 25 w Warszawie.
Zajęcia
obejmowały
trzy
części:
zajęcia
teoretyczne z przepisów gry oraz wytycznych,
zajęcia teoretyczne z protokołowania meczów,
zajęcia praktyczne. Warunkiem zakwalifikowania

27 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim
odbył się sparingowy mecz pomiędzy MOS
Wola Warszawa a reprezentacją Algierii.
Spotkanie
to
sędziowała
czwórka
mazowieckich arbitrów, która podczas całego
spotkania miała ze sobą łączność głosową
dzięki użyciu radiotelefonów.
W kilku
sytuacjach zdecydowanie ułatwiło to podjęcie
decyzji tuż po zakończonej akcji. Mimo, iż był
to tylko nieoficjalny test wspomnianego
sprzętu to pokazał, że po dopracowaniu
szczegółów
technicznych
może
być
nieocenioną pomocą w zakresie współpracy
komisji sędziowskiej.

do zajęć praktycznych było uzyskanie minimum 80%
sumy punktów z testów teoretycznych. Warunek ten
spełniło 8 kandydatów w Ostrołęce, 6 w Radomiu oraz
16 w Warszawie.
Zajęcia praktyczne odbywały się zarówno na turniejach
z udziałem drużyn MWZPS jak i podczas amatorskich
rozgrywek
sympatyków
siatkówki.
Prowadzącymi
zajęcia byli sędziowie szczebla centralnego oraz
sędziowie z pierwszą klasą sędziowską, którzy
przekazując swoją wiedzę jednocześnie każdorazowo
oceniali kursantów. Głównym kryterium oceny były:
postęp
względem
poprzednich
zajęć,
sposób
przyjmowania uwag prowadzących oraz wdrażanie ich
w życie, a także radzenie sobie z presją. Nie bez
znaczenia był również potencjał do dalszego rozwoju.

Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło:
w Ostrołęce 8 kandydatów:
Marcin Boros, Konrad Krysiak, Justyna
Kuskowska,
Cezary
Ossowski,
Agata
Śmiechowska, Julia Świerszcz, Aleksandra
Zmitrowicz, Karol Zubrzycki
w Radomiu 6 kandydatów:
Konrad Bednarczyk, Arkadiusz Bialik, Marcin
Kocik, Piotr Nowakowski, Adam Pluta, Maciej
Szczykutowicz
w Warszawie 14 kandydatów:
Piotr Bednarski, Monika Chudek, Mateusz
Cichocki, Natalia Cichorska, Marcin Gryz,
Ewelina Grzelak, Paweł Królak, Gabriela
Osewska, Urszula Perlińska, Adam Rytter,
Waldemar Sitek, Maria Sobolewska, Łukasz
Sosiński, Paulina Wielgoszyńska
Na tle wszystkich kandydatów wyróżnili się
Gabriela Osewska oraz Marcin Kocik, którzy z
wynikiem 100% zaliczyli oba egzaminy
teoretyczne, a także uzyskali najwyższe
oceny z zajęć praktycznych.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy
udanej kariery sędziowskiej.

Od lewej stoją: Piotr Wieczorek, Martyna
Jędrysiak, Agata Fronczak, Szymon Szlendak
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Sprawozdanie przygotował Krzysztof Klepacz
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Za nami wojewódzkie i centralne szkolenie dla arbitrów siatkówki plażowej
z

W tym roku nietypowo, bo przed szkoleniem centralnym,
w dniu 29.04.2015 r. odbyło się szkolenie siatkówki
plażowej w naszym województwie. Spowodowane to
było tym, że ciepła plaża na Mazowszu kusiła dużo
wcześniej i pierwsze rozgrywki odbyły się przed
szkoleniem PZPS. A już na poważnie, po prostu zawody
siatkarskie na Mazowszu rozpoczynały się dużo wcześniej
niż zawody ogólnopolskie.
W szkoleniu wzięli udział arbitrzy, którzy lubią sędziować
zawody siatkówki plażowej. W kursie uczestniczyły 24
osoby, które po pomyślnie zdanym teście pisemnym
otrzymały uprawnienia do sędziowania zawodów
siatkówki plażowej na Mazowszu.
Sędziowie posiadający uprawnienia PZPS od 15 do 17
maja bieżącego roku brali udział w szkoleniu centralnym,
które odbyło się w Katowicach. W tym roku nie było
wielu zmian w przepisach siatkówki plażowej, ale jedna
bardzo znacząca.

Od tego roku nastąpiła zmiana przepisów dotyczących
dotknięcia siatki przez zawodnika /przypominamy interpretacja przepisu na stronie MWZPS/. Szkolenie
centralne to nie tylko „sucha” wiedza, ale też możliwość
wymiany doświadczeń z sędziami z całej Polski i okazja do
miłych spotkań.
W szkoleniu centralnym wzięło udział dwanaście osób,
które reprezentowały nasze województwo. Wszyscy
sędziowie MWZPS ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywny.
Nie zabrakło miłej niespodzianki. Szczególne gratulacje
należą się Dorocie Papudzie i Łukaszowi Makowskiemu,
uprawnionym od tego sezonu do sędziowania zawodów
męskich i Piotrowi Wieczorkowi
za podwyższenie jego
uprawnień do sędziowania zawodów kobiecych i
kandydata na sędziego międzynarodowego.
Brawo, brawo, brawo! Wszystkim sędziom życzymy trafnych
decyzji sędziowskich i udanego sezonu .
Zbigniew Kułak

„Sprawiedliwi” do garów!
22
czerwca
w
Akademii
Kulinarnej Whirpool odbyły się
nietypowe
zajęcia.
Szymon
Szlendak – sędzia MWZPS, ale
także kucharz Restauracji Platter
by Karol Okrasa, poprowadził
„Szkołę Gotowania dla Sędziów”.
Na
ponad
cztery
godziny
odważna
grupa
arbitrów
zamieniła gwizdki i kartki na noże
kuchenne,
by
stworzyć
niepowtarzalne
dzieła
sztuki
kulinarnej. Pojawiły się m.in. kozi
ser w cieście filo, łosoś z risotto
bazyliowym czy też pierś z kaczki
z truskawkami i botwinką. Były to
pierwsze tego typu zajęcia ale
zapowiada się, że nie ostatnie!

Stoją od lewej: Szymon Szlendak, Tomasz Zygmont, Gosia Sokołowska, Kamil
Sałuda, Agata Fronczak, Patryk Kasica, Kamila Michałek, Piotr Pięta, Robert
Komornicki, Łukasz Kostrzewski (Chef – Platter by Karol Okrasa)
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