Warszawa, 8 czerwca 2015
KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy,
Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informację na temat następujących decyzji
szkoleniowo-organizacyjnych:

I.

Terminy kursów i egzaminów organizowanych przez KS PZPN przed sezonem

2015/16:
 Sędziowie, sędziowie asystenci, obserwatorzy szczebla centralnego: 10-12 lipca, Ożarów
Maz. (hotel Mazurkas)
 Sędzie, sędzie asystentki, obserwatorki szczebla centralnego: 31 lipca - 2 sierpnia,
Ożarów Maz. (hotel Mazurkas)
 Sędziowie III ligi: 2 sierpnia, Ożarów Maz. (hotel Mazurkas)
Programy poszczególnych zgrupowań (poza egzaminami sędziów III ligi) będą przesyłane
bezpośrednio do powoływanych sędziów oraz obserwatorów.

II.

Kandydaci na obserwatorów szczebla centralnego
KS PZPN uprzejmie prosi o przesłanie do 15 czerwca 2015 r. zgłoszeń kandydatów na

obserwatorów szczebla centralnego na sezon 2015/2016.
Przypominamy, że do zgłoszeń nowych kandydatów (którzy nie byli obserwatorami
szczebla centralnego w sezonie 2014/15) należy dołączyć ich CV oraz arkusze obserwacji
z obecnego sezonu (z III ligi). Wymóg ten nie dotyczy byłych sędziów międzynarodowych.

III.

Kandydatki na sędzie szczebla centralnego
KS PZPN przypomina o możliwości zgłoszenia nowych kandydatek na sędzie oraz sędzie

asystentki szczebla centralnego. Wymagania:
1. Tylko sędzie rzeczywiste
2. Minimum roczny staż w organizacji
Zgłoszenia zawierające dane kandydatek – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, okręg
(podokręg), mail, tel. kom. oraz akces na listę „sędzie” lub „asystentki” – prosimy przesyłać
mailem na adres sedzia@pzpn.pl do 10 lipca 2015. Przy dopuszczaniu kandydatek z
poszczególnych ZPN-ów KS PZPN będzie brało pod uwagę rzeczywiste potrzeby obsadowe oraz
względy geograficzne.

IV.

Listy sędziów III ligi
KS PZPN uprzejmie prosi Koleżankę i Kolegów o przesłanie do 10 lipca 2015 list sędziów

III ligi na sezon 2015/2016, wraz z danymi osobowymi (okręg/podokręg, data urodzenia, adres,
mail, tel. kom.).

V.

Tematy szkoleniowe – letni cykl szkoleniowy 2015
Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na

aktualny okres szkoleniowy:
1. Współpraca zespołu sędziowskiego (w różnych wariantach: tradycyjna – umowne gesty;
z użyciem beeperów; z użyciem systemu radiołączności), z uwzględnieniem roli sędziego
technicznego.
2. Nieakceptowalne zachowanie w odniesieniu do sędziego (otaczanie, protesty, mobbing itd.)
3. Rzut karny (proces decyzyjny, techniczna strona wykonania itd.).
4. Korzyść (wszystkie aspekty stosowania, strona wizualna i werbalna).
5. Symulacje (całe spektrum oceny i karania).
Tematy te winny być realizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce, dla sędziów oraz
obserwatorów wszystkich klas, w ramach letniego cyklu szkoleniowego (czerwiec – listopad 2015).
W październiku 2015 roku CKSz. przedstawi kolejne tematy do realizacji w ramach zimowego
cyklu szkoleniowego (grudzień 2015 – maj 2016).
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