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nr konta: 34 1240 3103 1111 0010 1673 8693 NIP: 7542921817 
 

Komunikat nr 1/2020-2021 Wydziału Sędziowskiego OZPS w Opolu 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

1. Ukonstytuowanie się Wydziału Sędziowskiego OZPS na kadencję 2020 – 2024 

Wydział Sędziowski na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2020 r. ukonstytuował się w 

następującym składzie: 

1) Michał Gruszczyński – przewodniczący Wydziału, przewodniczący komisji szkolenia 

2) Aleksandra Szydełko – wiceprzewodnicząca Wydziału, przewodnicząca komisji etykii 

3) Tomasz Poznański – sekretarz Wydziału 

4) Dawid Wanecki – komisja obsad 

5) Marcin Bartłomiejczak – komisja obsad 

6) Marek Dudek – przewodniczący komisji ds. siatkówki plażowej; 

7) Bartłomiej Baniak – członek Wydziału. 

2. Szkolenie sędziów przed sezonem 2020 – 2021 

Szkolenie sędziów przed sezonem 2020 – 2021  odbędzie się w dniach 4 – 6 września 2020 

r. w Ośrodku MAX w Jarnołtówku (adres: Jarnołtówek 32 b). Warunkiem otrzymania certyfikatu 

na sezon 2020 – 2021 jest uczestnictwo w szkoleniu w I terminie (4 - 6.09.2020) lub w II terminie 

(termin do ustalenia) oraz zaliczenie testu ze znajomości przepisów gry w piłkę siatkową. Koszt 

szkolenia wynosi 360,00 zł zarówno w I jak i w II terminie (w tym certyfikat na sezon 2020-2021). 

Sędziowie wpłacają na konto OZPS kwotę 210,00 zł w terminie do 31 sierpnia 2020 r. 

zaznaczając na przelewie: z tytułu „Szkolenie 4–6.09.2020 r., imię i nazwisko sędziego”. 

Pozostałą kwotę w wysokości 150,00 zł pokrywa Wydział Sędziowski OZPS.       W przypadku 

niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu prosimy o informację, nie później niż do 25 sierpnia 2017 

r., na adres  ws-ozps@ozps.pl 

Ramowy program kursokonferencji będzie podany w osobnym komunikacie po jego 

zatwierdzeniu przez Zarząd OZPS. 
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3. Urlopy sędziowskie w sezonie 2020 – 2021 

Koleżanki i koledzy sędziowie, którzy z ważnych powodów nie mogą sędziować zawodów w 

sezonie 2020 – 2021 i chcą skorzystać z możliwości udzielenia im urlopu sędziowskiego na 

sezon 2020 – 2021, proszeni są o zgłoszenie prośby o urlop w terminie do 25 sierpnia 2020 r. na 

adres  ws-ozps@ozps.pl 

4. Szkolenie kandydatów na sędziów szczebla centralnego 

Wydział Sędziowski przyjął nowe zasady szkolenia i oceniania kandydatów na sędziów 

szczebla centralnego. Szkoleniem zostaną objęci sędziowie, którzy w 2020 r. nie przekroczyli 30 

roku życia. Chętni do udziału w tym szkoleniu i spełniający wymogi wiekowe proszeni są do 

zgłoszenia udziału w szkoleniu w terminie do 31 sierpnia 2020 r. na adres  ws-ozps@ozps.pl. 

Zasady szkolenia zostaną omówione na szkoleniu w dniach 4 – 6 września 2020 r. Oceniającymi 

kandydatów na sędziów szczebla centralnego będą wytypowani aktualni sędziowie szczebla centralnego. 

  

       Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego 

Michał Gruszczyński 
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