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Komunikat nr 3/2020-2021 Wydziału Sędziowskiego OZPS w Opolu                       

z dnia 31 stycznia 2021 r. 

Wydział Sędziowski odbył posiedzenie online w dniu 12 stycznia 2021 r.  

W posiedzeniu udział wzięli: 

- Michał Gruszczyński, 

- Aleksandra Szydełko, 

- Marcin Bartłomiejczak, 

- Marek Dudek, 

- Dawid Wanecki, 

- Bartłomiej Baniak, 

- Tomasz Poznański. 

 

Na posiedzeniu omówiono między innymi następujące zagadnienia: 

1. Nieobecności sędziów na zawodach 

W miesiącach październik i listopad 2020 r. dwóch sędziów wyznaczonych na 

zawody nie dojechało na mecze nie zgłaszając wcześniej ani referentom obsad, ani 

Wydziałowi Sędziowskiemu, że nie będą w stanie dojechać na zawody. 

Wyjaśnieniem tych nieobecności zajęła się Koleżanka Aleksandra Szydełko, 

przewodnicząca Komisji Etyki przy Wydziale Sędziowskim OZPS, która 

zawnioskowała do WS o ukaranie tych sędziów. Wydział Sędziowski ukarał więc 

następujących sędziów: 

1) Kolegę Marka Setlaka zawieszeniem w obowiązkach sędziego piłki siatkowej 

na okres 1 miesiąca, tj. od 10 października 2020 r. do 10 listopada 2020 roku; 

2) Kolegę Krzysztofa Szkudlarka zawieszeniem w obowiązkach sędziego piłki 

siatkowej na okres 2 tygodni, tj. od 18 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2020 r.;  

Już po posiedzeniu Wydziału Sędziowskiego nie dojechał na zawody w dniu 17 

stycznia 2021 r. Kolega Marcin Krakowiak. Wydział Sędziowski na wniosek Komisji 
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Etyki WS ukarał Kolegę Marcina Krakowiaka upomnieniem. Jego absencja była 

spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi, o czym poinformował kolegów 

sędziujących to spotkanie i Komisję Obsad. 

 

2. Uzupełnienie składu Komisji Etyki Wydziału Sędziowskiego 

 

Na wniosek Przewodniczącej Komisji Etyki WS uzupełniono skład Komisji Etyki o 

Kolegów: 

- Bartłomieja Baniaka, 

- Mirosława Zborowskiego. 

 

3. Omówiono rozgrywanie zawodów na halach niespełniających podstawowych 

wymogów do prowadzenia zawodów i prawidłowego sędziowania. Są to dwie hale 

sportowe w Opolu: przy SP nr 9 – ul. Cmentarna 7 i przy SP nr 21 – ul. Sienkiewicza 

4 oraz w Krapkowicach – ul. Zamkowa 5. Przewodniczący WS poinformował, że 

wystąpił do Zarządu OZPS i Wydziału Gier i Dyscypliny OZPS o niedopuszczenie 

tych hal do rozgrywania zawodów ligowych w następnym sezonie. 

 

4. Kurs dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej 

 
W związku z tym, że na kurs dla kandydatów na sędziów zgłosiły się tylko 2 osoby, 

nie rozpoczął się on do tej pory. Wydział postanowił rozpropagować kurs w szerszym 

zakresie, m.in. poprzez media społecznościowe. Prosimy też koleżanki i kolegów 

sędziów o rozpropagowanie kursu w swoich środowiskach. Ewentualne zgłoszenia 

na kurs chętni mogą składać na adres mailowy: ws-ozps@ozps.pl 

 

5. Emblematy sędziowskie 

Przypomina się o obowiązku przypinania emblematów sędziowskich podczas 

sędziowania zawodów organizowanych przez OZPS. Związek zakupił emblematy i 

są one do nabycia w biurze OZPS przy ul. Luboszyckiej 7. Cena emblematu wynosi 

25,- zł. Wpłaty za emblematy należy wnosić przelewem na konto OZPS. 

 

6. Komisja Obsad zgłosiła problem z obsadami meczy z powodu licznej ilości 

przekładanych spotkań, w tym wiele przełożonych na dni robocze. Na przykład w 

kategorii junior na 20 planowanych meczy przełożonych zostało 13, a w kategorii 

kadetka na 42 planowane mecze w fazie zasadniczej  przełożonych zostało 20 
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meczy. Zasadniczym problemem jest zbyt późne przekazywanie przez kluby 

informacji o przekładanym meczu. Wydział Sędziowski wystąpi do Zarządu OZPS i 

do WGiD o zobowiązanie klubów o wcześniejsze zgłaszanie zmian, np. najpóźniej 3 

dni przed planowanym terminem meczu. 

 

 
        Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego 

Michał Gruszczyński 
 


