Plan szkolenia w drugim sezonie kadencji 2016 – 2020

1. Szkolenie dla sędziów MWZPS przed sezonem 2017 – 2018 (1. termin: Warszawa, 9 września
2017 r. – szkolenie jednodniowe zgodnie z życzeniem większości sędziów; 2. termin: 15
października 2017).
2. Kurs podstawowy w Warszawie planowany jest na okres XI 2017 – II/III 2018. Ogłoszenia
publikowane będą w październiku 2017 r. i będą kierowane do ośrodków siatkarskich i
młodzieżowych na terenie całego województwa. Uwaga: w przypadku uzasadnionych ilością
zgłoszeń lokalizacji, istnieje możliwość zorganizowania weekendowego kursu podstawowego
w innych miejscowościach. Szczegóły harmonogramu i wymagań zostaną przedstawione
kandydatom na sędziów na spotkaniu otwierającym kurs w listopadzie 2017 r.
3. Program wdrożeniowy dla początkujących sędziów:
Podobnie jak w roku ubiegłym, także w sezonie 2017-2018 Pion Szkolenia i Obsad przewiduje
program wdrożeniowy dla nowych sędziów. Będzie on dotyczył sędziów z ostatniego kursu
podstawowego z 2017 r. (Lista nr 1), którzy już w końcówce poprzedniego sezonu mieli
możliwość sędziowania od kilku do nawet kilkunastu meczów.
Wytyczne dla Komisji Obsad: Przewiduje się obsady łączone z bardziej doświadczonymi
sędziami w pierwszej części sezonu. Obsady należy realizować w miarę możliwości także
z uwzględnieniem sędziego głównego w jednej funkcji sędziowskich. W tym przypadku
sędziami głównymi mogą być nie tylko byli i obecni sędziowie szczebla centralnego, ale także
wojewódzcy sędziowie posiadający I klasę sędziowską. Proces obsad tej grupy należy planować
starannie z uwzględnieniem zasady równomierności, aby w miarę możliwości dać szansę
każdemu, jeśli tylko dysproporcje w dyspozycyjnościach w tej grupie nie są znaczne. Celem jest
niezmiennie płynne wprowadzenie nowych koleżanek i kolegów w obowiązki sędziowskie w
warunkach meczowych. Tego rodzaju program wdrożeniowy będzie stosowany także jako
ostatni etap nowych kursów podstawowych (p. 2), by zapewnić systemowe wsparcie nowym
koleżankom i kolegom na początku ich samodzielnej pracy sędziowskiej.
4. Do programu szkolenia w praktyce poprzez obserwację meczową sędziów, jednocześnie pod
kątem zmiany klas i uprawnień w najbliższym i przyszłych sezonach oraz pod kątem przyszłych
kursów dla kandydatów na szczebel centralny w latach 2018 – 2020, poza 15 sędziami z Listy
nr 1, zakwalifikowano na bieżący sezon 40 osób – Lista nr 2. Z tego grona:
a. Pod kątem kursu na szczebel centralny w 2018 r. obserwowani będą sędziowie z
rocznika 1986 i młodsi spełniający tegoroczne kryteria WS PZPS (komunikat WS PZPS z
27-05-2017 p. 11. w/s sposobu naboru na szczebel centralny), którzy pozytywnie
zaliczą wstępną weryfikację, o czym mowa w p. 5 niniejszego programu.
b. Pod kątem kolejnych kursów w 2019 r. i 2020 r. w zależności od wymagań WS PZPS
wszyscy spełniający kryteria (obecnie, przy dużej zmienności warunków określanych
przez WS PZPS trudno zawęzić listę sędziów do obserwacji pod tym kątem),
Uwaga: nieobecność sędziego na Liście nr 2 nie wyklucza jego uczestnictwa we
kolejnych kursach na szczebel, jeśli spełnione będą warunki regulaminowe, jednak jeśli
wynika z niskiej aktywności sędziowskiej, komisja szkolenia zwraca uwagę, że bez
sędziowania kilkudziesięciu spotkań w sezonie, szanse na awans na szczebel są w
województwie mazowieckim znikome.
Wytyczne dla Komisji Obsad: Obsady należy realizować z uwzględnieniem w obsadzie sędziego
głównego oceniającego koleżanki/kolegów z niższych kategorii uprawnień przy jednoczesnej
maksymalizacji efektywności oceny, np. S1 i S2 z Listy nr 2 z uprawnieniami odpowiednio Kadet
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i Junior obserwowani przez sędziego głównego z Listy nr 3 z uprawnieniami Senior (ale np. już
nie zawsze pożądanym modelem będzie obsada S1 - upr. Kadet; S2 – upr. Kadet; SG – upr.
Senior – wówczas lepszym będzie włączenie w sędziowanie w roli S1 lub S2 sędziego z wyższymi
uprawnieniami, tj. senior lub szczebel). W takim modelu przy założeniu, że dla obiektywnej
oceny pracy sędziów potrzebujemy po około 4 oceny z ich pracy jako SI lub SII, dla 55 osób
(Lista nr 1 + Lista nr 2) powinno nam do szerokiego systemu obserwacji sędziów mazowieckich
wystarczyć mniej niż 200 obserwacji meczowych (w zależności od średniej ilości
obserwowanych w meczu sędziów), co samo w sobie nie stanowi problemu (również po stronie
sędziów głównych, gdzie średnio przypadnie na każdego z nich poniżej 5 meczów), jednak
wymaga, by najaktywniejsi sędziowie nie byli oceniani więcej niż 8 razy w sezonie! Wymagane
jest natomiast w każdym tygodniu w biegu sezonu przeanalizowanie możliwości przydzielenia
przez obsadowych meczów osobom z Listy nr 1 i 2, które mają mniejszą ilość sędziowań i ocen
od sędziów głównych. Powyższe założenia nie dotyczą programu szkoleniowo –
przygotowawczego do kursu na szczebel centralny (p. 5).
5. Program szkoleniowo – przygotowawczy do kursu dla kandydatów na szczebel centralny
w 2018 r.
W związku z postawionymi przez WS PZPS kryteriami naboru, oraz w dbałości o przyszłą,
możliwie największą ilość kandydatów z Mazowsza na kursie centralnym, Komisja Szkolenia w
bieżącym sezonie kładzie duży nacisk na sprawdzanie wiedzy teoretycznej. Przewiduje się kilka
różnego rodzaju testów/sprawdzianów/egzaminów, a także oczywiście obserwacje meczowe
z udziałem sędziów głównych będących obecnymi lub byłymi sędziami szczebla centralnego.
Etap 1: wyłonienie do kolejnego etapu 8 - 10 kandydatów, w tym m.in. do obserwacji
meczowych na podstawie obowiązkowego testu przedsezonowego oraz dobrowolnego,
rozszerzonego testu z przepisów gry w 2. terminie szkolenia, tj. 15-10-2017. Zamknięcie
etapu 1 planowane jest na koniec października 2017 r.
Etap 2: wyłonienie do kolejnego etapu (turniej finałowy Mazowsza w kat. Junior) maksymalnie
6 osób na podstawie ocen z sędziowania (XI – XII 2017 r.) oraz kolejnego testu teoretycznego
(do 10 I 2018 r.). Koniec etapu ~połowy stycznia 2018 r.
Etap 3: wyłonienie maksymalnie 3 kandydatów na kurs + 1 ewentualnie rezerwowego sędziego
na podstawie obserwacji w turnieju finałowym (luty 2018 r.) oraz innych wymagań związanych
z przestrzeganiem regulaminów i zasad postępowania sędziego, a także, jeśli to konieczne,
dodatkowego testu. Koniec etapu 3 do ~10 dni po zakończeniu turnieju finałowego juniorów.
6. Materiały szkoleniowe
a. W celu zabezpieczenia stosownej bazy merytorycznej na potrzeby realizacji w/w
elementów Planu Szkolenia, Komisja Szkolenia zabezpieczyła dostępność na stronie
internetowej aktualnych Przepisów Gry 2017-2020, Wytycznych i Instrukcji
Sędziowania 2017-2020 oraz nowych Przypadków z Księgi Przypadków 2017-2020.
b. Do analizy pracy sędziów Komisja Szkolenia służą arkusze ewaluacyjne dotyczące
oceny pracy sędziów. Są to:
i. Arkusz Sędziego Głównego (dotyczy p. 3, 4 i 5 planu szkolenia),
ii. Arkusz Oceny Sędziego Liniowego
iii. Nie wyklucza się wprowadzenia nowego arkusza ocen zgodnie z systemem
ocen na szczeblu centralnym w ostatnim etapie programu szkoleniowo –
przygotowawczego do kursu dla kandydatów na szczebel centralny w 2018 r.,
tj. na turnieju finałowym Mazowsza w kat. Juniorów.
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7. Testy kontrolne w trakcie sezonu 2017 – 2018 z przepisów gry mogą dotyczyć nie tylko grupy
kandydatów na szczebel centralny. Zaleca się zatem cykliczne odświeżanie wiedzy teoretycznej
poprzez zaglądanie do przepisów i pozostałych materiałów szkoleniowych.
8. Inne rozwojowe elementy szkolenia na ten i/lub przyszłe sezony:
a. Sposób raportowania Arkuszy (osoby odpowiedzialne, terminy, itp.) określają aktualne
Zasady obsad sędziowskich MWZPS dostępne na stronie www.wsmwzps.pl.
b. Ponadto sędziowie główni proszeni są o nadsyłanie na adres szkolenie@wsmwzps.pl
propozycji pytań związanych z sytuacjami zaobserwowanymi w meczu (najchętniej
bezpośrednio po meczach i nie rzadziej niż 1 raz w kwartale). Zaleca się konsultacje
formy nadsyłanych pytań z członkami Komisji Szkolenia.
c. Publikowanie i rozwijanie w trakcie sezonu na profilu FB mazowieckich sędziów
tematycznych wątków dotyczących wybranych fragmentów Przepisów Gry oraz ich
powiązania z Wytycznymi i Instrukcjami Sędziowania oraz Księgą Przypadków.
d. Komisja Szkolenia zwraca uwagę młodych koleżanek i kolegów sędziów, że
umiejętność porozumiewania się w języku angielskim nierzadko, poza bardzo dobrym
sędziowaniem i znajomością przepisów, decyduje o możliwości szybkiego awansu
(szczególnie na poziomie szczebla centralnego). Już w tym roku Komisja Szkolenia nie
wyklucza prowadzenia części testów w tym języku dla kandydatów na szczebel
centralny.
e. Komisja Szkolenia zwraca się także z prośbą o informacje nt. sytuacji meczowych
wymagających lub wartych omówienia na kolejnym przedsezonowym szkoleniu oraz
o nadsyłanie zdjęć i filmów lub linków do nich prezentujących poszczególne przepisy.
Prosimy także o pytania dot. zastosowania lub interpretacji Przepisów.

Opracowanie:
Komisja Szkolenia Kolegium Sędziów MWZPS
Warszawa, 27-10-2017
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Listy sędziów objętych systemem szkolenia:

Lista nr 1 (p. 3.)
CICHOŃSKA WERONIKA
CZEKAJ ŁUKASZ
DOMASZCZYŃSKI MAREK
DUDZIŃSKI PAWEŁ
DYKAŁOWICZ MAGDA

HEBDOWSKA PAULINA
JAKUBOWSKA (JĘDRYSIAK)
MARTYNA
JASTRZĘBSKI ŁUKASZ
JĘDRAK DOMINIK
KALIŃSKA ZUZANNA
KASICA MICHAŁ
KŁOSIEWICZ MARTA KAMILA

ENGELARD MARCIN

KOŁODZIŃSKI DANIEL

GÓRAL ANNA

KOTALA TOMASZ

PUKIANIEC MACIEJ

KOZIEŁ MICHAŁ

SARNA PAWEŁ

KUSKOWSKA JUSTYNA

SMOLUCH MAJA

KWIATKOWSKI ŁUKASZ

SZULAWA MICHAŁ

LIPIŃSKI KRZYSZTOF

TABERO BARTŁOMIEJ

MAKARUK AGNIESZKA

WIECZOREK ADRIAN
WÓJCIK SEBASTIAN
WRZOSEK AGNIESZKA

MICHAŁEK KAMILA
MOGIELSKA KLAUDYNA
OGÓRKIS ANDRZEJ
OSSOWSKI CEZARY
RANECKI ŁUKASZ

Lista nr 2 (p. 4.)

RYMKO MICHAŁ
SAŁUDA KAMIL

ADAMIEC DOMINIKA

SOSIŃSKI ŁUKASZ

BEDNARSKI PIOTR

STEPANIUK AGNIESZKA

BIALIK ARKADIUSZ

STĘPIEŃ MATEUSZ

BIAŁEK PIOTR

SYPEK KAMIL

BITOWT AGATA

SZUTY PRZEMYSŁAW

CICHOCKI MATEUSZ

TRZEWIK PIOTR

CIEŚLAK MATEUSZ

WIELGOSZYŃSKA PAULINA

DASZKOWSKA KATARZYNA

ZIELIŃSKA KATARZYNA

FRONCZAK AGATA

ZIMOCH MATEUSZ

FRYDRYCH MICHAŁ
GAŁASZEWSKA MAGDALENA
GAŁECKA EWA
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Lista nr 3. Sędziowie główni MWPZS na sezon 2017-2018:
ANDRZEJEWSKI PIOTR

PAPIEŻ LESZEK

FIGIEL MICHAŁ

PAPUDA DOROTA *

FILIMONIUK MIROSŁAW

REJCZAK ADAM

FILIP ADAM

SOŁTYKIEWICZ KAMIL

FOKT ARTUR

STANDO MIROSŁAW *

GAGO MICHAŁ

STRZYLAK SYLWESTER *

GŁÓD WOJCIECH *

SZELIGA MAREK

GŁÓWCZAK MARCIN

SZYMAŃCZAK LUIZA *

GRUSZCZYŃSKI DANIEL

SZYSZKO HENRYK

HERBIK MARCIN *

ŚLIWERSKI ŁUKASZ

JANIK TOMASZ *

ŚWIECZKOWSKI ARKADIUSZ

JEŻYNA PAWEŁ *

TWARDOWSKI MACIEJ *

JURKOWSKI JACEK

WIECZOREK PIOTR *

KABAT JACEK

WILIŃSKA JOANNA

KALIŃSKI JANUSZ

WRÓBLEWSKI JAN

KAPUSTA KRZYSZTOF *

ZAJC PAWEŁ *

KASICA PATRYK

ZYGMONT TOMASZ

KAWIAK BOGUSŁAW

ŻELAZNY ADAM *

KAZNOWSKI ANDRZEJ *
KISZCZAK ANDRZEJ *

Uwaga:

KOBYLARCZYK JACEK
KOCIAŁKOWSKI JACEK
KOSIACKI PIOTR *
KOSIOREK ADAM
KOŚLA HENRYK
KUŁAK ZBIGNIEW *
KURZEPA KRZYSZTOF
KWIDZIŃSKI KRZYSZTOF *
LEMANOWICZ PIOTR
LUKOWSKI TOMASZ
MAKOWSKI ŁUKASZ *
MIERZEJEWSKA KATARZYNA
MIERZEJEWSKI MARIUSZ
MINDA PIOTR
MOLENDA LUCJAN
NADUK JACEK *
NIEDBAŁ ANNA *
NIEWIAROWSKA MAGDALENA *
NOWICKI ŁUKASZ JAN
OPIŁOWSKI MACIEJ
PAKIEŁA TOMASZ
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Znakiem „*” oznaczono sędziów głównych
obserwujących w drugim etapie programu
szkoleniowo - przygotowawczego kandydatów
na kurs na szczebel centralny (p. 5 planu
szkolenia). Są to sędziowie lub kwalifikatorzy
szczebla centralnego z min. jednorocznym
stażem.
Na bieżącej liście sędziów głównych nie
znajdują się nazwiska sędziów, którzy mieli
uprawnienia sędziego głównego w sezonie
2016-2017, lecz wykazali się skrajnie niską
aktywnością (poniżej 10 meczów) lub wobec
których odnotowano zdarzenia dyscyplinarne
związane z niewłaściwym zachowaniem.
Potwierdzone właściwymi statystykami zmiany
w podejściu sędziów nie zatwierdzonych na
liście sędziów głównych na sezon 2017-2018,
będą brane pod uwagę podczas definiowania
listy sędziów głównych w kolejnym sezonie.

