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Komunikat nr 1/2017-2018 Wydziału Sędziowskiego OZPS w Opolu
z dnia 26 lipca 2017 r.
1. Szkolenie sędziów przed sezonem 2017 – 2018
Szkolenie sędziów przed sezonem 2017 – 2018 odbędzie się w dniach 8 – 10 września 2017 r.
w Ośrodku „Rueda” w Januszkowicach koło Zdzieszowic, ul. Wolności 64. Warunkiem
otrzymania certyfikatu na sezon 2017 – 2018 jest uczestnictwo w szkoleniu w I terminie
(8 -10.09.2017) lub w II terminie (termin do ustalenia) oraz zaliczenie testu ze znajomości
przepisów gry w piłkę siatkową. Koszt szkolenia wynosi 240,00 zł zarówno w I jak i w II terminie.
Sędziowie wpłacają na konto OZPS kwotę 140,00 zł w terminie do 15 sierpnia 2017 r.
zaznaczając na przelewie: z tytułu „Szkolenie 8–10.09.2017 r.”, pozostałą kwotę w wysokości
100,00 zł pokrywa Wydział Sędziowski OZPS. W przypadku niemożliwości uczestnictwa w
szkoleniu w Ośrodku „Rueda” prosimy o informację, nie później niż do 15 sierpnia 2017 r., na
adres ws-ozps@ozps.pl
Ramowy program kursokonferencji:
8 września 2017 r.:
- przyjazd uczestników do Ośrodka do godz. 18.00,
- kolacja 19.00,
- 20.00 sprawy organizacyjne Wydziału Sędziowskiego,
9 września 2017 r.:
- 9.00 śniadanie,
- 10.00 – 13.00 zajęcia szkoleniowe,
- 14.00 obiad,
- 15.00 – 17.00 zajęcia szkoleniowe,
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- 17.00 test ze znajomości przepisów,
- 19.00 kolacja,
10 września 2017 r.:
- 9.00 śniadanie,
- 10.00 – 12.00 podanie wyników testu, omówienie zasad szkolenia sędziów kandydatów na
szczebel centralny, którzy wytypowani będą na kurs sędziów szczebla centralnego w 2018 r.,
sprawy różne.
2. Bluzy sędziowskie
Zakupione zostały bluzy sędziowskie koloru czarnego, które zostaną przekazane sędziom
na szkoleniu w Januszkowicach. Sędziowie ponoszą koszt bluz w wysokości 30,00 zł, natomiast
pozostały koszt bluz w wysokości 70,00 zł pokrywa Wydział Sędziowski OZPS. Prosimy sędziów
o wpłatę na konto OZPS kwoty 30,00 zł w terminie do 31 sierpnia 2017 r., zaznaczając na
przelewie: tytułem „Za bluzę sędziowską”.
3. Awans sędziego OZPS na szczebel centralny w siatkówce plażowej
Informujemy, że Kol. Mariusz Pilichowski pomyślnie przeszedł kurs i został sędzią szczebla
centralnego w siatkówce plażowej. Gratulujemy Koledze Mariuszowi awansu.
4. Kurs dla kandydatów na szczebel centralny
Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej, które odbyły się w Opolu w
dniach 4-7 maja 2017 r., przeprowadzony został kurs dla kandydatów na sędziów szczebla
centralnego. Niestety, kandydatowi zgłoszonemu przez WS OZPS nie powiodło się i nie został
zakwalifikowany na sędziego szczebla centralnego.
Wydział Sędziowski na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2017 r. postanowił, że w sezonie
2017-2018 przygotuje teoretycznie i praktycznie sędziów, którzy będą uczestniczyć w kursie na
szczebel centralny w 2018 r. Szkoleniem zostaną objęci wszyscy sędziowie spełniający wymogi
określone przez WS PZPS, spośród których zostanie wyłonionych 2 kandydatów. Szczegóły
zostaną omówione na szkoleniu w Januszkowicach.
Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego
Michał Gruszczyński
2

