Komunikat Kolegium Sędziów MWZPS z dnia 23 lutego 2017 r.
nt. kursu podstawowego 2016 - 2017
Pion Szkolenia i Obsad Kolegium Sędziów MWZPS informuje, iż dnia 18 stycznia 2017 r. zakończył się
tegoroczny kurs podstawowy dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej.
W kursie rozpoczętym 19 października 2016 r. wzięły udział 33 osoby. Szkolenie obejmowało część
teoretyczną (12 spotkań, 34 godziny zajęć), udział we wspólnym wyjściu kandydatów i instruktorów na
Torwar na mecz PlusLigi oraz część praktyczną (12 spotkań, większość zajęć na co najmniej dwóch
boiskach i przy asyście 2 instruktorów na boisko).
Z wynikiem pozytywnym kurs ukończyło 19 niżej wymienionych osób:
Cichońska Weronika
Czekaj Łukasz
Domaszczyński Marek
Dudziński Paweł
Dykałowicz Magda
Engelard Marcin
Góral Anna

Hankiewicz Tadeusz
Kiryluk Zuzanna
Potempa Michał
Pukianiec Maciej
Sarna Paweł
Skuza Beata
Smoluch Maja

Szulawa Michał
Tabero Bartłomiej
Wieczorek Adrian
Wójcik Sebastian
Wrzosek Agnieszka

Wszystkim nowym sędziom serdecznie gratulujemy i witając w naszym gronie życzymy owocnej
adaptacji w roli siatkarskich sędziów na mazowieckich parkietach!
Doświadczonych sędziów, którzy będą obsadzeni w najbliższym okresie wraz z naszymi nowymi
koleżankami i kolegami zachęcamy do udzielania im wskazówek, porad i wsparcia przy wprowadzaniu
w role sędziowskie, a po zakończeniu meczu prosimy o przesłanie krótkiego opisu pracy tegoż sędziego
na adres szkolenie@wsmwzps.pl z kopią do zainteresowanego sędziego.
Ponadto Pion Szkolenia i Obsad przedstawi na najbliższym spotkaniu Kolegium Sędziów, 9 marca
2017 r., wniosek o przyznanie nowym sędziom uprawnień do prowadzenia zawodów MWZPS jako SI
i SII w kategorii kadet/kadetka oraz zaproponuje złożenie wniosku do Zarządu MWZPS o włączenie
nowych osób na listę sędziów MWZPS oraz nadanie im klas sędziowskich (w większości klasy
kandydata) na najbliższym zebraniu Zarządu MWZPS.
Korzystając z okazji, niżej podpisany główny organizator kursu, uprzejmie dziękuje kursantom za
zaangażowanie i widoczny w biegu kursu rozwój znajomości przepisów gry i umiejętności sędziowskich
oraz za współpracę następującym osobom, które w różnym wymiarze i formie tegoroczny kurs
współtworzyły:
Janik Tomasz
Kaznowski Andrzej
Kiszczak Andrzej
Kułak Zbigniew
Kwidziński Krzysztof

Makowski Łukasz
Naduk Jacek
Niewiarowska Magdalena
Sokołowska Małgorzata
Sokołowski Dariusz

Bez Waszej pomocy ten kurs nie byłby taki sam! Dziękuję!
Marcin Herbik
Szef Pionu Szkolenia i Obsad Kolegium Sędziów MWZPS

Spisak Jacek
Stando Mirosław
Szymańczak Luiza
Wieczorek Piotr
Żelazny Adam

