
Komunikat nr 2/2015 

z poszerzonego Wydziału Sędziowskiego PWZPS 

z dnia 19 czerwca 2015 

 

W obradach wzięli udział: 

 

 Dworak Robert 

 Lew Marcin 

 Gadzina Mariusz 

 Niedbał Anna 

 Kaliński Janusz 

 Lic Damian 

 Litwiński Marek 

 Milan Zbigniew 

 Pasterz Michał 

 Janusz Grzegorz 

 Domaradzki Maciej 

 Chamerska-Lemiech Paulina 

 Serwatko Bartosz 

 Lemiech Łukasz 

 Szydło Katarzyna 

 Pragłowski Rafał 

 Kapłon Leszek 

 Pałka Mirosław 

 

1. Podsumowanie sezonu 2014/2015 w liczbach. 

 średnia ilość spotkań 

W ciągu całego sezonu odbyło się 4029 spotkań. Maksymalna liczba 

przypadająca na jednego sędziego to 72 spotkania, natomiast minimalna 

to 3 (tak mała liczba związana jest z wziętym urlopem, lub 

indywidualnymi sytuacjami poszczególnych osób). Średnia to 36 meczy 

na jednego sędziego. 

 średnia ilość przejechanych kilometrów 

Łącznie przejechanych zostało 151168km, przy czym rekordzista 

pokonał aż 6679km, natomiast najmniej to 3km w sezonie (powód tak 

małej ilości jak wyżej). Średnia liczba kilometrów to 1338. 

 zamiany 

W mijającym sezonie dokonano 107 zamian obsad już wyznaczonych 

na spotkania, dla porównania w poprzednim sezonie było ich 120. 



2. Mistrzostwa Polski Sędziów -  Łeba 

 

W tym roku MPS odbyły się w dniach 22-24.05 w Łebie.  
Reprezentacja sędziów PWZPS pod wodzą kapitana Anny Jędrejek-
Kicior w składzie: 
rozgrywający: Małgorzata Młocek, Bartosz Serwatko 
przyjmujący: Tomasz Kielar, Konrad Witek, Michał Pasterz  
środkowy: Patryk Wierzbowicz, Grzegorz Wolanin, Anna Jędrejek-Kicior  
atakujący: Michał Kazała, Maciej Kondyjowski  
libero: Mirosław Ludera  
trener: Mariusz Gadzina  
po raz drugi zdobyła do naszego województwa Mistrzostwo Polski. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy przyłożyli się do powrotu 
tytułu mistrzowskiego do naszego województwa. 
 
Kolega Mariusz Gadzina poinformował nas, że w roku 2017 będziemy 
organizatorami Mistrzostw Polski Sędziów. 
 

3. Kurs sędziego szczebla centralnego. 
 
W tym roku również nasi złoci reprezentanci Kielar Tomasz oraz 
Wierzbowicz Patryk zdobyli jeszcze jedno trofeum, a mianowicie 
pomyślnie zaliczyli odbywający się w weekend majowy, w Krakowie kurs 
na sędziego szczebla centralnego. 
Serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów. Dziękujemy także 
Koledze Piotrowi Dudkowi, który dużym nakładem czasu i pracy 
przyczynił się do tak dobrego wyszkolenie obu kandydatów. 
 

4. Szkolenie sędziów PWZPS w Kielnarowej 2015. 
 
Nastąpiła zmiana terminu szkolenia, o czym zostaliśmy już 
poinformowani komunikatem na stronie PWZPS, jednakże w celu 
przypomnienia i utrwalenia, szkolenie odbędzie się w dniach  
12-13 września 2015. Test ze znajomości przepisów gry podobnie jak  
w ubiegłym sezonie zostanie przeprowadzony przez Internet. 
Istnieje możliwość zdawania testu w języku angielskim, będzie on 
przeprowadzony dodatkowo dla chętnych, niemniej jednak, każdy  
z sędziów ma obowiązek przystąpić do testu w języku polskim. 
W przypadku niezaliczenia testu termin poprawkowy to 23 września 2015. 

5. Kurs sędziego PWZPS 
 

Na rok 2015 został zaplanowany kurs na sędziego PWZP, planowane 
rozpoczęcie kursu to 16 września 2015 w siedzibie związku. 



Zgłoszenia na kurs przyjmowane są na adres mailowy umieszczony w 
zakładce kontakt. 
Całkowity koszt szkolenia to 300zł. Wpisowe w wysokości 150zł należy 
wpłacić do końca sierpnia (adres oraz nr konta również znajdują się na 
stronie PWZPS). Pozostałą część opłaty należy uiścić do końca września. 
 
 
 

Protokołował        Przewodniczący WS  
Chamerska-Lemiech Paulina           Dworak Robert 

 
 


