Wydział Sędziowski MWZPS
W najnowszym
biuletynie:
• Relacja z Kursokonferencji
przed sezonem 2012/2013
• Przedsezonowe szkolenie
sędziów szczebla
centralnego

fot. Krzysztof Klepacz

Sędziowie dobrze przygotowani do sezonu
Za nami kursokonferencja przed
sezonem 2012/2013. Kilkugodzinne
wykłady nie należą do ulubionych
etapów przedsezonowych szkoleń,
ale zakładamy, że nie było tak źle.
W tym roku nie było omawiania
przepisów, ani błędów w
protokołach zebranych z całego
sezonu. Kursokonferencję
uświetniła za to opowieść Agnieszki
Myszkowskiej o Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie,
prezentacja dotycząca siatkówki
plażowej przygotowana przez
Krzysztofa Klepacza i Bogusława
Kawiaka oraz rozważania na temat
sędziowskich pomyłek oczami
trenera zaprezentowane przez
Roberta Komornickiego.
Blok szkoleniowy poprowadzili
Tomasz Janik i Krzysztof Kwidziński .
Wszyscy czekali jednak na test. Tym
razem był on połączeniem pytań
otwartych z zamkniętymi, a wszyscy
sędziowie podzieleni zostali na trzy
grupy. Dla ambitnych oraz tych
chcących lepiej przygotować się
do sezonu istniała możliwość
rozwiązania testu internetowego,
którego zaliczenie dodawało jeden
punkt do wyniku uzyskanego
podczas sprawdzania znajomości
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• Walne Zgromadzenie
SprawozdawczoWyborcze PZPS

„Dobry arbiter,
jak każdy
wychowawca,
musi pamiętać by
nie nadużywać
przysługującego
prawa do karania.”
przepisów na kursokonferencji. Nie
wszystkim udało się zaliczyć za
pierwszym razem, ale Komisja
Szkolenia umożliwiła powtórzenia
testu 7 października, a w razie
potrzeby także w późniejszym
terminie.

Norbert Wójtowicz

Nowe władze WS MWZPS
zdecydowały się zmienić nieco
zasady obsad. W tym roku mecze
zostały podzielone na kategorie, a
za każdą kategorię
odpowiedzialna jest inna osoba
zajmująca się obsadami (pełna
lista kategorii jest dostępna na
stronie www.wsmwzps.pl.
Ważną informacją jest także
zmiana wprowadzona przez
Wydział Gier i Dyscyplin. Wszystkie
zespoły miały obowiązek rejestracji
w systemie internetowym, który
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umożliwia generowanie listy
zawodników na druku MWZPS.
Taka lista oznacza, że osoby na
niej umieszone zostały
dopuszczone do gry na
podstawie ważnych licencji.
Tym samym trenerzy zamiast
dotychczasowych certyfikatów
mogą przedstawić sędziemu
przed spotkaniem wydrukowaną
listę z systemu rejestracji
zawodników.
Warto także zwrócić uwagę na
zmieniony system kwalifikacji
kandydatów na szczebel
centralny. Co dwa lata odbywa
się szkolenie, na które każdy z

wydziałów sędziowskich wysyła
swoich kandydatów. Ich wybór
zależy od wewnętrznych ustaleń
każdego ze związków. Wydział
Sędziowski MWZPS zdecydował, że
wybór kandydatów na szkolenie
odbędzie się kilkuetapowo.
W pierwszym etapie liczą się punkty
zdobyte podczas testu z przepisów
i protokołowania oraz ankieta
aktywności sędziowskiej.
Na tej podstawie ze zgłoszonej
grupy wybierane są osoby do
kolejnych dwóch etapów, podczas
których kandydaci podlegają
ocenie sędziów kwalifikatorów,

a ich pozycja ustalana jest na
podstawie rankingu. Punkty do
rankingu wyliczane są na
podstawie wytycznych określonych
w osobnym komunikacie.
Po szkoleniu zawsze należy się
odpoczynek. Tym razem nie było
niestety spotkania integracyjnego,
które z roku na rok cieszyło się
coraz mniejszym zainteresowaniem
(mamy nadzieję, że w przyszłym
sezonie tradycja powróci). Nie
oznacza to jednak, że sędziowie
zrezygnowali ze spotkań
towarzyskich. Niektórzy patrząc na
zdjęcie na pierwszej stronie mają
nawet wyjątkowe szczęście 

Pomoc „dla Jarka”
Nasz Kolega, Jarek Janiak cierpi
na ciężką chorobę. Za pieniądze,
które dotąd przekazaliście
zakupiono specjalistyczny sprzęt
(tzw. pionizator i wózek). Na tym
potrzeby jednak się nie kończą,
ponieważ Jarek potrzebuje stałej,
całodobowej opieki. Dziękując
za dotychczasowe wpłaty,
zwracamy się z apelem
o przekazywanie kolejnych
środków lub namiarów do
firm/instytucji, które mogłyby
udzielić finansowego wsparcia.
Wpłat można dokonywać na
konto: 67 1140 2004 0000 3802
2340 4218 z dopiskiem "dla Jarka".
Równie istotne jest w tej sytuacji
także utrzymywanie kontaktu
z naszym Kolegą. Prosimy, byście
pisali do Niego na adres:
jarjaniak@interia.pl.

fot. Krzysztof Klepacz
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Przedpełski pokieruje Związkiem przez kolejne cztery lata
Zarząd PZPS na lata 2012-2016:

Fot. PZPS.pl/Wiesław Kozieł
Dotychczasowy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław
Przedpełski dalej będzie kierował związkiem. Będzie to jego trzecia
kadencja. Wyboru dokonali delegaci 8 października 2012 r. podczas
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów
PZPS. O stanowisko ubiegało się trzech kandydatów: Artur Popko,
Waldemar Bartelik oraz Mirosław Przedpełski. Popko podczas obrad
złożył rezygnację z kandydowania. W głosowaniu Mirosław Przedpełski
uzyskał 48 głosów, a Waldemar Bartelik – 39.

Józef Bartkowiak,
Albert Błażewicz,
Radosław Ciemięga,
Robert Dworak,
Krzysztof Szmydyński,
Grzegorz Jeżowski,
Jacek Kasprzyk,
Waldemar Kobienia,
Jerzy Mróz,
Paweł Papke,
Konrad Piechocki,
Artur Popko,
Witold Roman,
Waldemar Sagan,
Jacek Sęk,
Paweł Wachowiak,
Tadeusz Jasiński,
Piotr Pykel,
Maciej Bogusz,
Grzegorz Wagner,
Andrzej Lemek.

Brazylijczyk nowym prezydentem, Polak we władzach FIVB
Ary Graça został nowym prezydentem FIVB.
Głosowanie odbyło się podczas 33. Kongresu
Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej
w Anaheim w Stanach Zjednoczonych.
Brazylijczyk zdobył 103 głosy, pokonując Douga
Beala, który uzyskał 86 głosów i Australijczyka
Chrisa Schachta, którego poparło 15
delegatów.
Prezes PZPS Mirosław Przedpełski znalazł się
w Zarządzie Administracyjnym FIVB oraz z racji
organizacji mistrzostw świata siatkarzy w Polsce
w 2014 roku otrzymał z urzędu miejsce w
dwunastoosobowym Prezydium FIVB, czyli
najwyższych władzach tej organizacji.
Zgodnie z ustaleniami 33. Kongresu, powołano
ścisłe kierownictwo FIVB - Komitet Wykonawczy
w składzie:
I wiceprezydent FIVB: Cristobal Marte Hoffiz
(Dominikana),
II wiceprezydent FIVB: Andre Mayer
(Luksemburg)
oraz wiceprezydenci FIVB:
Amr Elwani (Egipt) - skarbnik, Mirosław
Przedpełski (Polska), Saleh Ahmad Bin Nasser
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Fot. FIVB.org

(Arabia Saudyjska), Rafael Lloreda Currea (Kolumbia),
Rita Subowo (Indonezja), Habu Angel Gumel (Nigeria),
Aleksandar Boricić (Serbia), Marta Eugenia, Centeno O. De
Sajche (Gwatemala), Essa Hamza Ahmad Failakawi (Kuwejt),
Roberto Wilfrido Escobar Gonzalez (Paragwaj), Saul Castro
Verdugo (Meksyk), Carlo Magri (Włochy) - członek Komitetu
Wykonawczego FIVB z urzędu.
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Centralnie wyszkoleni sędziowie – relacja z Krynicy
Kurs unifikacyjno-szkoleniowy dla
sędziów szczebla centralnego
odbył się w dniach 31.08-2.09.2012
w Krynicy. W piątek szkolenie odbyli
sędziowie główni. Natomiast
pozostali arbitrzy zjeżdżali się w tym
czasie z całej Polski. Od sobotniego
poranka rozpoczęły się zajęcia
szkoleniowe w dwóch blokach.
Po krótkim przemówieniu
Przewodniczącego WS PZPS
Andrzeja Lemka swoją prezentację
z pobytu na Igrzyskach Olimpijskich
w Londynie przedstawiła Agnieszka
Myszkowska. W związku z tym,
że nie było żadnych zmian
w przepisach, część szkoleniowa
dotyczyła ulepszenia pracy
sędziego oraz rozwoju techniki
sędziowskiej na przestrzeni lat.
Przygotowana została również
prezentacja z protokołu
elektronicznego jak i sprawdzania
protokołu tradycyjnego. Wszyscy
uczestnicy kursu przystąpili do testu
z przepisów gry oraz wytycznych.
Po obiedzie odbyły się warsztaty.
Wszyscy zostali podzieleni na grupy.
„Kwalifikowanie trudniejsze niż
sędziowanie?” to temat pierwszych
dwóch godzin zajęć. Miały one na
celu zwiększenie poziomu zaufania
i zrozumienia między sędziami

obserwowanymi, a sędziami
głównymi, a także odnotowanie
najgorszych praktyk z obu stron
oraz oczywiście integrację
uczestników. Kobiety w tym czasie
omawiały, jakie problemy
spotykają płeć żeńską
w środowisku sędziowskim oraz
jakich zmian oczekiwałyby od
władz w Polsce. Podczas trzeciej
godziny chętni sędziowie napisali
test z przepisów w języku angielskim
oraz odbyli rozmowy
kwalifikacyjne, także w języku
angielskim. Pozostali omawiali jakie
są granice niesportowego
zachowania. Zadanie to miało
służyć unifikacji reakcji na to co
dzieje się na boisku. W wolnych
chwilach sędziowie mogli
skorzystać z basenu, sauny oraz
jacuzzi. W okolicach hotelu
znajdował się także tor
saneczkowy. Wieczorem odbyła
się impreza integracyjna.
A w niedzielę czas było wracać
do domu… podróż była długa,
jednak nie mogliśmy narzekać
– wracaliśmy w grupie,
no i nie mieliśmy tak daleko jak
sędziowie z województwa
zachodniopomorskiego 
Oczywiście wszyscy nasi sędziowie

Etapy rozwoju sędziowskiego
Etap 1: Nie mam pojęcia, co się stało w tej wymianie
Etap 2: Wszystko widzę – wszystko gwiżdżę




Etap osiągany po paru latach sędziowania
Podejście „białe – czarne, nic pośrodku”,
podejście „naukowe”

Etap 3: Wszystko widzę – decyduję, co gwiżdżę, a co nie
 Cel naszych dążeń
 Rozumiem ducha przepisów, by je lepiej
stosować
 Decyduję w oparciu o zdrowy rozsądek
 Doceniam wagę zaufania do partnerów i
uczestników zawodów
Cytat z prezentacji Piotra Dudka i Wojciecha Maroszka
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„Jeżeli nie potrafisz być szczery
ze sobą i samokrytyczny,
nie będziesz dobrym sędzią”
Cytat z prezentacji Piotra Dudka i Wojciecha Maroszka

zdali test i uzyskali uprawnienia do
sędziowania zawodów szczebla
centralnego w sezonie 2012/2013.
Dorota Wirkowska

Komisarze PZPS:
1.
2.

Kawiak Bogusław
Kośla Henryk

Sędziowie główni PZPS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Herbik Marcin
Janik Tomasz
Kiszczak Andrzej
Matusiak Cezary
Spisak Jacek
Stando Mirosław
Twardowski Maciej
Walczak Waldemar
Żelazny Adam

Sędziowie szczebla centralnego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Banaś Anna
Herbik Marcin
Jagusiak Michał – urlop
Janik Tomasz
Jeżyna Paweł
Kapusta Krzysztof
Komornicki Robert
Kosiacki Piotr
Kułak Zbigniew
Kurowska Karolina
Kwidziński Krzysztof
Makowski Łukasz
Myszkowska Agnieszka
Myszkowski Marcin
Naduk Jacek
Niewiarowska Magdalena
Pięta Piotr
Rejczak Adam
Sokołowska Małgorzata
Sokołowski Dariusz
Strzylak Sylwester
Szymańczak Luiza
Twardowski Maciej
Wirkowska Dorota
Zajc Paweł
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Sędziowskie pasje – gotowanie część 2.
Spośród dwunastu półfinalistów
czytelnicy i internauci wybrali
trzech kandydatów. Oprócz
Szymona do finału zakwalifikowali
się Rafał Maślankiewicz, Piotr
Ceranowicz. Panowie przygotują
swoje finałowe dania podczas
wielkiej gali miesięcznika Kuchnia,
która odbędzie się 23 października
w Warszawie. Dania oceni jury
złożone z kulinarnych ekspertów.
Zwycięzca będzie miał możliwość
współpracy z magazynem Kuchnia
przez cały kolejny rok. W imieniu
Szymona dziękujemy wszystkim,
którzy głosowali na niego za
pośrednictwem Internetu. Teraz
pozostaje nam trzymać kciuki
i liczyć na to, że pokona rywali
swoim popisowym daniem.
A my wszyscy chętnie spróbujemy
na jakiejś sędziowskiej wigilii;)

Radom - słowo o historii sędziów
W ubiegłym roku minęło 90 lat od założenia Czarnych Radom. Ten utytułowany klub był od zawsze sportową
wizytówką Radomia zdobywając medale mistrzostw Polski i Puchar Polski. Mówiąc o historii siatkówki
w regionie radomskim warto jednak odnotować także bogate tradycje w sędziowaniu tej dyscypliny sportu.
Początki sędziowskie w grodzie nad Mleczną sięgają 1947 roku, kiedy to Henryk Sławek, Bolesław Kulgawczyk
i Stanisław Majewski jako pierwsi przetarli drogę do największych sukcesów radomskich arbitrów. Rozpoczętą
przez nich pracę kontynuowali na szczeblu centralnym przez kolejne lata: Jan Sasal, Adam Miś, Zbigniew Dybus,
Zygmunt Malinowski, Maciej Kosior, Wiesław Słomski, Lidia Interewicz, Ludmiła Walkiewicz, Henryk Lenarcik,
Władysław Koszałko, Tadeusz Rusinowski i Radosław Kiziński.
Kwalifikacje i uprawnienia do sędziowania najwyższych krajowych rozgrywek ligowych uzyskali z czasem:
Zygmunt Kądziela, Roman Fomin, Sylwester Strzylak, śp. Janusz Soból, Paweł Zajc i Maciej Twardowski.
Co więcej - ostatni z wymienionych został w ubiegłym roku pierwszym pełnoprawnym międzynarodowym
arbitrem z Radomia. Poza nimi aktualnie sędziami szczebla centralnego, wywodzącymi się z Radomia są
Krzysztof Kapusta i Paweł Jeżyna.
Utalentowani rozjemcy siatkarskich spotkań wywodzą się nie tylko z samego
Radomia, ale i z całego regionu radomskiego. Bardzo ściśle związanym
z tym regionem sędzią szczebla centralnego był Roman Pawłowski
z Pionek zaś obecnie są Anna Banaś z Garbatki i Jacek Naduk z Warki,
którzy rozstrzygają boje pierwszoligowe. Tytuł sędziego honorowego
Polskiego Związku Piłki Siatkowej posiada Zygmunt Kądziela.
Aktualnie w regionie radomskim z różnymi uprawnieniami sędziuje
ponad 30 arbitrów.
Wojciech Głód, na podstawie zapisków Zygmunta Kądzieli
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Przepisy piłki siatkowej znów mogą ulec zmianie
Podczas 33. Kongresu FIVB, który odbył się niedawno w Stanach Zjednoczonych zaproponowano zmianę
przepisu dotyczącego przyjęcia zagrywki. Do tej pory nieczyste odbicie, które miało miejsce podczas
przyjęcia zagrywki, bądź ataku było traktowane pobłażliwie i błędy te nie były odgwizdywane. W myśl
nowej zasady, każde nieczyste odbicie ma być błędem, również podczas przyjęcia zagrywki. Na razie jest
to jedynie propozycja, która prawdopodobnie będzie wielokrotnie dyskutowana i testowana, zanim
wejdzie w życie.
Wydział Sędziowski
Mazowiecko-Warszawskiego
Związku Piłki Siatkowej
Redakcja biuletynu:
Agnieszka Garbacik
Adres e-mail:
sedziowie@mwzps.pl
Witryna sieci Web:
www.wsmwzps.pl

„Nie pytam, jakie są przepisy,
ale jacy są sędziowie” ;)
zmodyfikowany Monteskiusz
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Szukaj nas na facebooku!
Idąc z duchem czasu zdecydowaliśmy,
że warto wykorzystać wszystkie dostępne
kanały komunikacji. Młodzi ludzi częściej niż
na konkretne strony internetowy wchodzą
na facebooka. Stąd też pojawił się pomysł,
żebyśmy i my mieli swój Fanpage, na
którym będą pojawiały się informacje
związane z sędziowaniem, ale też z
siatkówką, czy klubami młodzieżowymi z
Mazowsza. Każdy może też zadać tu
pytanie dotyczące przepisów, czy ich
interpretacji. Odpowiedzi udzielać będzie
sędzia szczebla centralnego
– Paweł Zajc. Pierwsze pytania już są 
https://www.facebook.com/MazowieccySedziowie
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