
 

1 

 

 

  www.ozps.pl       nr konta: 34 1240 3103 1111 0010  1673 8693     ozps@ozps.pl 

 ------------------------------------------------------------- 
 

Komunikat nr 2/2020-2021 Wydziału Sędziowskiego OZPS w Opolu                       

z dnia 8 października 2020 r. 

Wydział Sędziowski odbył posiedzenie online w dniu 7 października 2020 r.  

W posiedzeniu udział wzięli: 

- Michał Gruszczyński, 

- Aleksandra Szydełko, 

- Marcin Bartłomiejczak, 

- Marek Dudek, 

- Dawid Wanecki, 

- Bartłomiej Baniak, 

- Tomasz Poznański. 

 

Na posiedzeniu omówiono i zasady zachowania się sędziów w czasie meczów 

piłki siatkowej w okresie zagrożenia epidemicznego 

 
W związku z rozpoczynającymi się rozgrywkami organizowanymi przez Opolski 

Związek Piłki Siatkowej, Wydział Sędziowski przyjął zasady zachowania sędziów 

OZPS przed meczami, w trakcie meczu i po zawodach w związku ze stanem 

zagrożenia epidemicznego. Zasady te zostały opracowane na podstawie zasad 

określonych w  „Instrukcji dla sędziów PZPS w związku ze stanem zagrożenia 

epidemicznego” i w większości są zbieżne z tą Instrukcją. 

Zasady te przedstawiają się następująco: 

 1. Stan zdrowia sędziego  

1.1. Sędziowie winni z nadzwyczajną uwagą podchodzić do swojego stanu zdrowia. 

W przypadku zauważenia niepokojących objawów lub znalezienia się w sytuacji 

powodującej potencjalne zarażenie, w okresie potencjalnego zagrożenia zarażeniem 
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innych uczestników zawodów, winni poinformować obsadowych i poprosić o zmianę 

obsady. Obsadowi będą wyrównywać liczbę obsad w takich przypadkach w 

późniejszych rozgrywkach.  

1.2. Stwierdzone przypadki lekceważenia ryzyka powodowania zakażenia u innych 

uczestników zawodów będą traktowane jako naruszenie obowiązków sędziego 

OZPS, ustalonych w art. 11 pkt 8 i pkt 15 Regulaminu sędziego piłki siatkowej OZPS 

Opole.  

1.3. Sędziowie są zobowiązani do monitorowania swojego stanu zdrowia i sytuacji 

epidemiologicznej w swoim otoczeniu.  

 1.4. Należy unikać podróżowania na zawody środkami komunikacji publicznej oraz z 

osobami innymi niż drugi sędzia lub współzamieszkujący.  

2. Rekomendacje PZPS w stosunku do organizacji meczu   

2.1. Pełne rekomendacje PZPS w związku z sytuacją epidemiczną znajdują się na 

stronie sędziowie.pzps.pl w dziale „Do pobrania” („Rekomendacje i zalecenia 

sanitarne dotyczące organizacji meczów ligowych I ligi kobiet, II ligi kobiet i II ligi 

mężczyzn oraz lig niższych piłki siatkowej w sezonie 2020/2021”). 

2.2. W czasie wchodzenia i wychodzenia z hali:  

- sędziowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust;  

- należy unikać poruszania się w towarzystwie innych osób;  

- jeżeli jest wyznaczone, należy korzystać ze wskazanego wejścia;  

- jeżeli organizator to przewidział, należy poddać się pomiarowi temperatury, 

wypełnić ankietę epidemiologiczną lub zastosować się do innych procedur.  

2.3. Należy unikać zbędnego poruszania się po obiekcie. Najlepiej ograniczyć się do 

przebywania w szatni oraz na boisku.  

2.4. Mecze będą odbywały się bez podawaczy piłek, moppersów i występów 

artystycznych w przerwach. Do podawania piłek mają zostać zaangażowani 

zawodnicy rezerwowi. Mop do wycierania boiska ma być dostępny przy stoliku 

sędziowskim, w razie konieczności użyty przez wskazanego przez trenera członka 

zespołu.  

2.5. W trakcie prezentacji przedmeczowej i po zakończonym spotkaniu nie ma 

witania/żegnania się pod siatką zespołów i sędziów. Przy losowaniu preferowane 

przywitanie łokciem, „żółwikiem” albo kiwnięciem głowy. Prezentacja przedmeczowa 

wygląda następująco: sędziowie i zespoły stają w jednej linii na środku boiska, 

speaker przedstawia kapitanów, trenerów i sędziów w jednej zapowiedzi. Po gwizdku 
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sędziego wszyscy się rozchodzą do swoich ławek i na swoje pozycje. Na 

zakończenie meczu zespoły i sędziowie po prostu schodzą do swoich ławek, bez 

żegnania się pod siatką.  

2.6. Sędziowie winni unikać kontaktu fizycznego, takiego jak uściski, podanie ręki, 

„przybicie piątki”. Preferowane jest witanie się łokciami, „żółwikiem” albo kiwnięciem 

głowy.  

2.7. W strefie kontroli (okolice ławek rezerwowych i stolika sędziowskiego) przebywa 

minimalna, niezbędna liczba osób zaangażowana w organizację meczu. Wszystkie 

osoby przebywające w strefie kontroli (poza członkami zespołu i sędziami) 

obowiązkowo mają zasłonięte usta i nos.  

 

  

       Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego 
Michał Gruszczyński 

 


