Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r.
Kolegium Sędziów
Mazowiecko - Warszawskiego
Związku Piłki Siatkowej
Komunikat nr 1/09/2017
Kolegium Sędziów MWZPS informuje, że szkolenie sędziów MWZPS przed sezonem
2017/2018 odbędzie się w dniu 9 września 2017 r. w budynku Uczelni Łazarskiego (aula 38,
sektor C, parter) w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43.
Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00. Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu
rejestracji. Rejestracja uczestników szkolenia rozpocznie się o godzinie 8:45.
Informujemy, że w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2017 roku należy dokonać
wpłaty na konto Dariusza Sokołowskiego nr 68 1140 2004 0000 3402 7632 5074 z tytułu:


opłaty za certyfikat sędziego MWZPS na sezon 2017/2018 – 60 zł



opłaty za licencję sędziego piłki siatkowej – 100 zł (dotyczy sędziów po kursie
podstawowym, zakończonym w 2017 roku oraz sędziów, którzy przed sezonem
2017/2018 przenieśli się do województwa mazowieckiego)



„złotówkowego” – wysokość opłaty zostanie podana w najbliższych dniach.
Wysokość opłaty „złotówkowej” dla sędziów szczebla centralnego wynosi 30 zł.

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię osoby, której dotyczy przelew. Brak wpłaty
w podanym terminie oznacza brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.

Również do 1 września 2017 roku należy przesłać
sedziowie@wsmwzps.pl oraz martyna.jedrysiak@gmail.com:

na

adresy

mailowe



wniosek o urlop sędziowski 2017/2018



informację o braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu sędziów MWZPS
w dniu 9 września 2017 roku wraz z uzasadnieniem.

Szkolenie sędziów MWZPS w drugim terminie odbędzie się w drugiej połowie
października 2017 roku.
Uzyskanie uprawnień sędziego MWZPS na sezon 2017/2018 będzie możliwe po uzyskaniu
wyniku zaliczającego test z przepisów gry. Jednocześnie informujemy, że wyniki testu będą
brane pod uwagę podczas procesu wyłaniania kandydatów do udziału w kursie na sędziego
szczebla centralnego.
Kolegium Sędziów informuje również, że w sezonie 2017/2018 tylko sędziowie
uczestniczący w szkoleniu sędziów MWZPS będą mogli uzyskać uprawnienia sędziego
głównego w rozgrywkach MWZPS. Przypominamy również, że uprawnienia sędziego
głównego są przyznawane co roku, na dany sezon rozgrywkowy.
Szczegółowy program szkolenia zostanie rozesłana w późniejszym terminie.

