Warszawa, dnia 1 października 2017 r.
Kolegium Sędziów
Mazowiecko - Warszawskiego
Związku Piłki Siatkowej
Komunikat nr 1/10/2017
Kolegium Sędziów MWZPS informuje, że drugi termin szkolenia sędziów MWZPS przed
sezonem 2017-2018 odbędzie się w dniu 15 października 2017 r. w LO nr XCIV im. gen. S.
Maczka w Warszawie przy ulicy Gwiaździstej 35.
Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00. Prosimy o wcześniejsze przybycie w
celurejestracji. Rejestracja uczestników szkolenia rozpocznie się o godzinie 9:30.

Informujemy, że obecność na szkoleniu należy potwierdzić na adres mailowy
sedziowie@wsmwzps.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2017 roku.
Osoby, które dotychczas nie dokonały wpłaty za szkolenie, proszone są o płatność gotówką
podczas rejestracji. Obowiązują następujące opłaty:
● za certyfikat sędziego MWZPS na sezon 2017/2018 – 60 zł
● 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)
● „złotówkowe” – wg załącznika. Wysokość opłaty „złotówkowej” dla sędziów
szczebla centralnego wynosi 30 zł.

Sędziowie, którzy uczestniczyli w przedsezonowym szkoleniu w pierwszym terminie i nie
uzyskali pozytywnego wyniku na egzaminie z przepisów gry, nie mają obowiązku
uczestniczenia w całym szkoleniu w drugim terminie. Szkolenie rozpocznie się, tak jak w
pierwszym terminie, od sprawdzianu wiedzy z przepisów gry.
Oto ramowy program szkolenia:
09:30 – 10:00 Rejestracja sędziów (sędziowie szczebla centralnego mogą przyjść na godz.
11:15)
10:00 – 10:10 Otwarcie szkolenia
10:15 – 11:00 Sprawdzian ze znajomości przepisów
11:00 – 16:00 Blok szkoleniowy przygotowany przez Komisję Szkolenia (prelekcje,
prezentacje nt. przepisów gry i technik sędziowania)
16:00 – 16:20 przerwa
16:20 – 16:40 Komisja obsad – prezentacja wybranych zagadnień, podsumowanie sezonu
16:40 – 17:15 Komisja Szkolenia – Omówienie założeń i planu szkolenia na nowy sezon
17:20 – zakończenie szkolenia

17:30 – 18:30 Egzamin z przepisów gry dla kandydatów na kurs na szczebel centralny w
2018 r.
Uwaga: w trakcie bloku szkoleniowego przewiduje się ok. 15-minutową przerwę kawową

