
 

         Warszawa, 24.11.2017 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN 

 

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy, 

 

 Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informacje na temat kolejnych decyzji szkoleniowo-

organizacyjnych. 

I. KANDYDACI DO AWANSU DO II LIGI  

KS PZPN zwraca się do Wojewódzkich KS o wyznaczenie dwóch kandydatów do walki o II 

ligę. Prosimy o przesłanie danych kandydatów do 15 grudnia br. Dane winny zawierać imię, 

nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy. Listy te 

prosimy o przesłanie na adres zbigniew.przesmycki@pzpn.pl oraz damian.picz@pzpn.pl 

Tak jak w ostatnich sezonach, każdy Wojewódzki KS typuje jednego kandydata do walki o 

II ligę. Drugi kandydat wytypowany przez Związek stanowić będzie rezerwę i tak jak 

dotychczas Zarząd KS PZPN zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do 

powołania większej liczby kandydatów z poszczególnych Wojewódzkich KS. 

 

II. Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego  

KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno-szkoleniowych sędziów  

i obserwatorów szczebla centralnego – sesja wiosna 2018: 

• 23-25 lutego (piątek – niedziela): grupa TopAmator (A&B), asystenci (poza 

zawodowymi), obserwatorzy; SPAŁA - COS 

• 2-4 marca (piątek – niedziela): sędzie, asystentki i obserwatorki szczebla 

centralnego; SPAŁA - COS 

• 9-11 marca (piątek – niedziela): sędziowie i obserwatorzy III ligi; SPAŁA - COS 

 

III. Tematy szkoleniowe – zima 2017/wiosna 2018 

Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na 

aktualny okres szkoleniowy – zima 2017 – wiosna 2018: 

1. Zagranie piłki ręką w odniesieniu do obowiązujących Przepisów i interpretacji. 

2. Spalony – aktualne interpretacje. 

3. Art. XII – wygranie walki o pozycję w kontekście gry dozwolonej/niedozwolonej. 

4. Art. XII – ocena ataków nogami. 
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5. Zarządzanie zawodami ze szczególnym uwzględnieniem kontuzji, kompensowanie 

straconego  czasu gry. 

6. Niesportowe zachowania wobec sędziów (antycypowanie). 

 

 Tematy te muszą być zrealizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce dla sędziów oraz 

obserwatorów wszystkich klas, w ramach zimowego i wiosennego cyklu szkoleniowego (listopad 

2017 – marzec 2018).  

 

         

       (-) Zbigniew Przesmycki 

 

       Przewodniczący KS PZPN 


