Wydział Sędziowski MWZPS
W najnowszym
biuletynie:
• Losowanie grup na
Mistrzostwa Świata
w Piłce Siatkowej
Mężczyzn
• Pierwszy etap rekrutacji
na szczebel centralny
• Z forum Wydziału
Sędziowskiego PZPS

Kurs dla kandydatów na sędziów już

musi pamiętać by
nie nadużywać

Podobnie jak w zeszłym roku na
kurs zgłosiło się ponad 50 osób.
Ostatecznie na pierwszych
zajęciach chęć uczestnictwa w
szkoleniu na sędziego siatkówki
zadeklarowało 30 kandydatów.

Tym razem na pierwszym spotkaniu
odbyły się rozmowy kwalifikacyjne,
podczas których przyszli sędziowie
musieli odpowiedzieć na kilka
pytań związanych z siatkówką oraz
opowiedzieć dlaczego chcą
dołączyć do naszego grona.
Rozmowy oczywiście nie można
było nie zaliczyć. Chodziło tylko
o bliższe poznanie uczestników
kursu.
Kandydaci odbywali zajęcia
teoretyczne, które prowadzili
kandydaci na szczebel centralny
pod okiem członków
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jak każdy
wychowawca,

na półmetku!

Niestety nie wszystkim pasują
godziny zajęć oraz wysokie
wymagania jakie stawia WS
MWZPS, czyli organizator kursu.

„Dobry arbiter,

przysługującego
prawa do karania.”
Norbert Wójtowicz

Komisji Szkolenia. Prowadzący
otrzymali materiały przygotowane
przez Marcina Myszkowskiego
i mogli je dowolnie wzbogacać
o własne pomysły, filmiki oraz inne
pomoce naukowe.
Materiały te spotkały się
z pozytywnym przyjęciem przez
wojewódzkie Komisje Szkolenia
w całej Polsce oraz przez
Komisję Szkolenia PZPS.
Zostać sędzią nie jest łatwo,
bo kandydaci przed każdym
wykładem mają „wejściówki”
z przepisów, a do tego po
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zakończeniu zajęć teoretycznych
uczestnicy zdają egzamin
ze znajomości przepisów gry
i wytycznych oraz uczą się
protokołowania zawodów.
Ta część również zakończona
będzie egzaminem.
Uczestnicy, którzy potwierdzą
swoje teoretyczne
przygotowanie (a trzeba
zaznaczyć, że test zaliczą osoby,
które napiszą go na co najmniej
80%) wezmą udział w zajęciach
praktycznych, na których będą
oceniani przez sędziów szczebla
centralnego.
Przewidujemy, że po zakończeniu
kursu przyjmiemy do grona
sędziowskiego 12-15 nowych
osób – tylko tych najlepszych.
Będziecie mogli poznać ich już
na przedsezonowym szkoleniu! 
Choć część uczestników kursu
nasi sędziowie zapewne znają
z mazowieckich parkietów.
Dorota Wirkowska

Stanisław Siennicki Sędzią Honorowym MWZPS
Z przyjemnością informujemy,
że Zarząd MWZPS przychylił się do
wniosku Wydziału Sędziowskiego
o nadanie Panu Stanisławowi
Siennickemu tytułu Sędziego
Honorowego MWZPS.
W ubiegłym tygodniu przedstawiciel
Wydziału Sędziowskiego odwiedził
Pana Stanisława, przekazując
pamiątkowy prezent wraz
z podziękowaniem za
kilkudziesięcioletnie zaangażowanie
w działalność sędziowską.

Fot. Krzysztof Klepacz
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Losowanie grup na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn
27 stycznia o godzinie 18.00
rozpoczęło się losowanie grup
na tegoroczne mistrzostwa świata
siatkarzy, których Polska
jest gospodarzem.
Gala była relacjonowana
w telewizji Polsat i poprowadził
ją duet Paulina Sykut-Jeżyna
- Jerzy Mielewski.
W warszawskiej Sali Kongresowej
pojawiło się wiele znanych
osobistości świata siatkówki
w tym m.in. prezydent FIVB Ary
Graca oraz prezes PZPS Mirosław
Przedpełski. Zaproszono także
wielu przedstawicieli klubów
siatkarskich z całej Polski.
Znać dali o sobie również kibice,
którzy kilkoma okrzykami dali
próbkę swojego dopingu oraz
odśpiewali „Pieśń o Małym
Rycerzu”. Przebrani w białe
i czerwone koszulki stworzyli polską
flagę, która zrobiła niesamowite
wrażenie. Galę uświetniły występy
takich gwiazd jak Edyta Górniak,
Bracia oraz Lady Pank.

Gwiazdką oznaczone są
te reprezentacje, które nie
uzyskały jeszcze kwalifikacji.
USA, Kuba i Kanada są jednak
gospodarzami turniejów
kwalifikacyjnych i jednocześnie
ich głównymi faworytami.
Trudno wyobrazić sobie bez nich
MŚ :)
Pod enigmatycznymi nazwami
CAVB 1, 2 i 3 kryją się zespoły
z Afryki. Będą to
najprawdopodobniej Tunezja,
Egipt oraz Kamerun. Z kolei
NORCECA odpowiada za strefę

Ameryki Północnej, Środkowej
oraz Karaibów.
W roli "sierotek" w trakcie
losowania wystąpili
legendarny Vladimir Grbiċ
(ponad 300-krotny reprezentant
Serbii, mistrz olimpijski z Sydney
z 2000 roku), Lorenzo Bernadi
(były reprezentant Włoch, teraz
trener Jastrzębskiego Węgla)
i Tomasz Wójtowicz (złoty
medalista mistrzostw świata
z 1974 roku i igrzysk olimpijskich
z 1976 roku).

Jak wygląda sama formuła
losowania? Pierwsze 12 najlepszych
zespołów zostaje podzielone
na 4 grupy na zasadzie serpentyny.
Ranking, na podstawie którego
tworzona jest serpentyna, wygląda
następująco:
1. Polska
2. Brazylia
3. Rosja
4. Włochy
5. USA* [NORCECA 1]
6. Bułgaria
7. Kuba* [NORCECA 2]
8. Argentyna
9. Serbia
10.Niemcy
11.Kanada* [NORCECA 3]
12.Iran
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Tak prezentują się wszystkie cztery
grupy siatkarskich mistrzostw
świata:
GRUPA A: Polska, Argentyna,
Serbia, Australia, CAVB 3 (Afryka),
Wenezuela
GRUPA B: Brazylia, NORCECA 2,
Niemcy, CAVB 1, Korea, Finlandia
GRUPA C: Rosja, Bułgaria,
NORCECA 3, CAVB 2, Chiny,
NORCECA 5
GRUPA D: Włochy, NORCECA 1,
Iran, Francja, NORCECA 4, Belgia

Tak wygląda trofeum

Cztery najlepsze zespoły
z grup A i D stworzą w drugiej
fazie grupę E, która będzie
rywalizować w Łodzi
i Bydgoszczy. Z kolei ekipy,
które wyjdą z grup B i C,
połączą się w grupę F (mecze
w Katowicach i Wrocławiu).
W trzeciej rundzie trzy najlepsze
ekipy z grup E i F stworzą grupy
G i H. Finał, mecz o 3. miejsce
oraz spotkanie, którego stawką
będzie pozycja numer 5, zostaną
rozegrane w Katowicach.

Mistrzostwa rozpoczną się
w sierpniu i potrwają
do 21 września. Wezmą w nich
udział 24 reprezentacje.
Mecz otwarcia odbędzie się
30.08.2014 na Stadionie
Narodowym. Polska reprezentacja
zagra wtedy z Serbami. Już teraz
przed nami nie lada wyzwanie
– musimy wyłonić grupę sędziów,
którzy będą stanowili obsadę
pomocniczą tego niezwykłego
meczu 
Dorota Wirkowska

Szkolenie
sędziowskie
przed sezonem
2014/2015
Koleżanki i koledzy sędziowie,
pragniemy poinformować Was,
że kursokonferencja przed
sezonem 2014/2015
jest planowana na weekend
13-14 września 2014 roku.
Termin ten jest podyktowany
koniecznością
przeprowadzenia szkolenia
w czasie odbywających się
w Polsce Mistrzostwa Świata
w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
Podobnie jak rok temu
planowane jest dwudniowe
szkolenie w Kozienicach.
Dokładny koszt szkolenia
zostanie podany w specjalnym
komunikacie, jednak nie będzie
on znacząco odbiegał od
zeszłorocznej ceny.
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Pierwszy etap rekrutacji kandydatów na szczebel centralny
Co prawda kolejny kurs
na szczebel centralny jest
przewidziany na wiosnę 2015 roku,
ale już w tym sezonie na Mazowszu
rozpoczęliśmy selekcję
kandydatów.
Wszyscy sędziowie, którzy spełnili
określone warunki oraz wyrazili
chęć kontynuowania swojej kariery
sędziowskiej na szczeblu
centralnym, mieli możliwość
zgłoszenia się do projektu
realizowanego przez WS MWZPS,
poprzez wypełnienie
przygotowanej ankiety oraz
napisanie listu, w którym umotywują
swoją chęć rozwoju.
Zgłosiło się 20 osób, które zostały
zaproszone na spotkanie, w trakcie
którego wypełniały test wiedzy
z przepisów, wytycznych
oraz casebooka. Do drugiego
etapu zakwalifikowało się 12 osób,
które najlepiej wypadły w
pierwszym etapie.
Są to:
Adam Filip
Agata Fronczak
Wojciech Głód
Martyna Jędrysiak
Martyna Lipińska
Krzysztof Lipiński
Łukasz Nowicki
Maciej Opiłowski
Leszek Papież
Szymon Szlendak
Piotr Wieczorek
Katarzyna Zielińska
Drugi etap to przede wszystkim
kwalifikacje kandydatów na
meczach okręgowych oraz testy
wiedzy. 6 kandydatów zostanie
wyłoniona po sezonie 2013/2014
na podstawie rankingu z testów
wiedzy, ocen kwalifikacyjnych oraz
ocen predyspozycji kandydatów,
które wystawią kwalifikatorzy.
Życzymy wszystkim powodzenia!
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„Nie pytam, jakie są przepisy,
ale jacy są sędziowie” ;)

Z forum Wydziału Sędziowskiego PZPS


zmodyfikowany Monteskiusz

Wydział Sędziowski
Mazowiecko-Warszawskiego
Związku Piłki Siatkowej
Redakcja biuletynu:
Agnieszka Garbacik
Adres e-mail:
sedziowie@wsmwzps.pl
Witryna sieci Web:
www.wsmwzps.pl

Nasza reprezentacja
na VI Mistrzostwa Polski
Sędziów w siatkówce
halowej:
Martyna Jędrysiak
Tomasz Kania
Klaudia Komacka
Robert Komornicki
Łukasz Kwiatkowski
Paweł Lewiński
Krzysztof Lipiński
Maciej Łabędź
Paweł Papuda
Paweł Sadurski
Luiza Szymańczak
Dorota Wirkowska
Trener:
Maciej Twardowski
Oficjalny klub kibica:
Agata Fronczak
Martyna Lipińska
Paulina Hebdowska
Z nieoficjalnych źródeł
wiemy, że naszych
kibiców będą setki ;)

Co w przypadku, gdy zawodnicy wyciągają koszulki
ze spodenek w trakcie prezentacji?

W trakcie prezentacji nie reagujemy, gdyż nie możemy wychodzić na
pierwszy plan. Po prezentacji powinno się zwrócić uwagę kapitanowi,
że zawodnicy zachowali się nie prawidłowo.


Proszę o podanie przykładów odbicia z pomocą w polu gry.

Zawodnik wspina się na stanowisko sędziego pierwszego i stamtąd
atakuje piłkę. Zawodnik wskakuje na barki kolegi i wtedy odbija piłkę,
a prawdę mówiąc to wymyślam bo nigdy się z tymi przypadkami nie
spotkałem.


Czy zawodnik, który utrudnia ratowanie piłki zawodnikowi
drużyny przeciwnej powinien dodatkowo zostać ukarany przez
sędziego za niesportowe zachowanie? Jeśli tak to jak takie
zachowanie zakwalifikować (zachowanie grubiańskie, wulgarne,
agresja)?

Jedyną "karą" za utrudnianie ratowania piłki jest przegranie wymiany.
Zespół przeciwny uzyskuje punkt oraz zagrywkę. Innych dodatkowych
sankcji nie stosujemy.


Jakiej mamy użyć sygnalizacji, w przypadku zinterpretowania
przez nas "odbicia z pomocą" np. podczas wykonywania ataku ?

Nie ma specjalnej sygnalizacji w przypadku "odbicia z pomocą" należy
przerwać grę i wskazać zespół przeciwny jako zagrywający.


Czy zawodnicy mogą nosić termoodzież oraz inne ubranie pod
strojem meczowym (wystające spod spodenek i koszulki)?

Zawodnicy mogą nosić elastyczną odzież , która zastępuje
dotychczasowe ściągacze czy też bandaże, które mogą wystawać
spod stroju, ale nie mogą być nałożone na strój. Zawodniczkom
o wyznaniu muzułmańskim zezwala się, aby gołe ręce i nogi przykrywały
nałożone pod strój koszule z długimi rękawami oraz spodnie z długimi
nogawkami. Zasady dotyczące stroju są opisane w przepisach
organizacyjnych danych rozgrywek.
Odpowiedzi udziela Ryszard Dietrich

Szukaj nas na Facebooku!
Idąc z duchem czasu zdecydowaliśmy,
że warto wykorzystać wszystkie dostępne kanały komunikacji. 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.
https://www.facebook.com/MazowieccySedziowie
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