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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!
Doczekaliśmy się małego jubileuszu. Przed Wami dwudziesty piąty numer Biuletynu. A w nim obszerne materiały z tegorocznego seminarium szkoleniowego, a także
relacje ze spotkań i imprez międzynarodowych, opisane przez ich uczestników. Autorzy, oprócz zagadnień merytorycznych przybliżają nam atmosferę tych spotkań. Nie
wszyscy mogliśmy tam być, a więc, przeczytajmy.
Wspominając nasze spotkanie w Nałęczowie, pierwsze od wielu lat zorganizowane
poza Gdańskiem, chciałbym wszystkim jego uczestnikom podziękować za stworzenie
sympatycznej, przyjaznej i twórczej atmosfery pracy. Niemały udział w jej stworzeniu
mieli pracownicy Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A. i jej Prezes dr Wojciech Gucma. Im dziękujemy szczególnie serdecznie!
W seminarium uczestniczyli także goście zagraniczni. Z awizowanych par sędziowskich z Kuwejtu i USA pojawiły się bardzo sympatyczne, mające polskie korzenie reprezentantki amerykańskiej piłki ręcznej: Monika Sutton i Małgorzata Golus-Szubelak.
Amerykanki były pełnoprawnymi uczestniczkami seminarium, uczestnicząc we
wszystkich zajęciach praktycznych i teoretycznych i kończąc je, otrzymały stosowne
certyfikaty.
W tym roku naszej seminaryjnej pracy przyglądali się z bliska liczni przedstawiciele Zarządu naszego Związku. Gościliśmy Prezesa ZPRP – Andrzeja Kraśnickiego, V-ce
Prezesa ds. marketingu – Bogdana Sojkina, V-ce Prezesa ds. szkoleniowych – Marka
Werle, Przewodniczącego Kolegium Ligi – Bogdana Trojana, a także Przewodniczącego
Komisji Rozgrywek Młodzieżowych – Roberta Majdzińskiego. Mam nadzieję, że ich
obserwacje przełożą się na przyjazne naszemu środowisku decyzje Zarządu Związku.
W nowym sezonie na boiskach ekstraklasy, pomimo dalszego ograniczenia kadry
sędziującej ten poziom rozgrywek, pojawiły się nowe twarze. Po raz pierwszy szansę
otrzymali Krzysztof Bąk i Kamil Ciesielski, a po jednorocznej przerwie drugą szansę
otrzymali Robert Leszczyński i Marek Strzelczyk. Wiele nowych nazwisk pojawiło się
w obsadach rozgrywek I i II ligi. Kolegium, realizując swoje założenia programowe,
dało ponownie szansę zaprezentowania się na szczeblu ligowym licznej, młodej kadrze
sędziowskiej.
Bardzo ważna decyzja Zarządu Związku, zwiększająca możliwości obserwacji przez
delegatów – obserwatorów meczów I i II ligi, umożliwia otoczenie większą opieką tej
grupy sędziów. Jest to niezwykle ważne w aspekcie ich dalszego sędziowskiego rozwoju.
W obecnym sezonie na wszystkich szczeblach rozgrywek ligowych, przeprowadziliśmy już około 200 obserwacji. Ich wyniki wskazują, że sędziowie pozostając w „cieniu” trwających rozgrywek, wykonują swoją pracę w sposób satysfakcjonujący.
Zbliżający się koniec roku, to czas na całoroczne refleksje. Każdy z nas podsumuje
ten rok samodzielnie. Chciałbym jednak przypomnieć kilka indywidualnych sukcesów
naszych koleżanek i kolegów. W gronie sędziów międzynarodowych powitaliśmy Joannę Brehmer i Agnieszkę Skowronek, które po sukcesach na piasku i zdaniu słoweńskowęgierskich egzaminów, zostały nominowane przez EHF jako sędziowie kontynentalni.
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Certyfikaty delegatów EHF otrzymali: Andrzej Jaworski (plażówka) i Marek Żabczyński. Pierwsze próby Małgorzaty i Urszuli Gutowskich w na polu międzynarodowym w ramach programu Young Referee Project też są obiecujące. Wszystkim serdecznie gratuluję i trzymam kciuki za sukcesy nie tylko na międzynarodowej arenie.
Realizując nasze zobowiązania do ujednolicenia pracy delegatów – obserwatorów,
zapowiadam styczniowe szkolenie tego grona w Kielcach. Coroczne spotkanie Przewodniczących Komisji Sędziowskich WZPR-ów odbędzie się w dniach 27-28.02.2010
roku w Płocku.
Przypominam wszystkim opiekunom grupy TOP w okręgach, iż w przyszłym roku
odbędą się egzaminy dla kandydatów na sędziów związkowych. Młodzi „topiści”
muszą w tym okresie być pod waszą szczególną opieką mentorską. Pozytywny wynik
egzaminu będzie wspólnym sukcesem.

W imieniu członków
Kolegium i swoim własnym
życzę radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym Roku!

Życzę miłej lektury

Henryk Szczepański
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Odeszli następni z nas...
Krzysztof Dudek
ur. 1947 – zm. 18. 09. 2009
Sędzia piłki ręcznej OZPR Przemyśl, OZPR Podkarpacki, ZPRP Warszawa. Karierę
sędziowską rozpoczynał w 1976 roku. Sędzia kandydat (egzamin w 1977 roku), sędzia
okręgowy od 1979 roku a w latach 1984-2000 sędzia związkowy.
Prowadził wiele imprez sportowych, takich jak zawody I i II ligę piłki ręcznej kobiet
i mężczyzn, ogólnopolskie Spartakiady i Igrzyska Młodzieży oraz mistrzostwa Polski
różnych kategorii wiekowych dziewcząt i chłopców.
Był ceniony i lubiany przez młodzież i kadrę szkoleniową. Aktywnie brał udział
i propagował zdrowy tryb życia wśród pracowników Urzędu Celnego w Przemyślu (pływanie, biegi terenowe, gry zespołowe), gdzie pełnił funkcje kierownicze. Swoim bogatym doświadczeniem i radą służył Kolegom i Koleżankom w działalności WZPR w Przemyślu oraz klubom Czuwaj Przemyśl i JKS Jarosław. W 1998 roku został odznaczony
Złotą Odznaką ZPRP.
Pokonała go nagle w sile wieku choroba. Za szybko!
Edward Prachowski

Josef Valenta
Wspomnienie nieodżałowanego przyjaciela
Był rok 1996. Zakończyłem właśnie 10-letnią przygodę sędziowską w parze z Markiem
Szajną, który w 50-tym roku życia rozstał się
z gwizdkiem. Pozostało mi 4 lata na boisku
i należało poszukać sobie partnera. Ponieważ
rynek krajowy był już zajęty i dobrze obsadzony,
za zgodą EHF, moim partnerem sędziowskim na
kolejne 2 lata został Czech - Josef Valenta. Był to
w zasadzie pierwszy taki eksperyment w Europie, gdzie wyrażono zgodę na stworzenie pary
międzynarodowej w której sędziowie pochodzili z dwóch krajów.
Wspomnę o pewnym zdarzeniu, które przytrafiło nam się już na początku, jeszcze
przed pierwszym gwizdkiem.
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Po otrzymaniu „błogosławieństwa” z EHF na wspólne sędziowanie w maju 1996
roku zaprosiłem Pepiego (odmiana imienia Josef po czesku) do prowadzenia dwumeczu towarzyskiego w Gdańsku pomiędzy reprezentacjami kobiet Polski i Korei. Zaproszenie zostało przyjęte i Pepo w określonym przeze mnie terminie podjął podróż do
Gdańska. Ja w tym czasie, nieświadom niczego, prowadziłem końcówkę ligi na Śląsku.
W przerwie meczu dowiaduję się że Pepo Valenta jest właśnie na hali Wybrzeża
w Gdańsku w oczekiwaniu na mecze, które – uwaga – mają się odbyć za tydzień!!!
I to ja sam, działając w pośpiechu, podałem mu ten termin. Co było dalej? Mój
przyszły partner sędziowski po 2 dobach podróży pociągiem do Gdańska, wracał kolejne dwie doby (takie miał połączenie) do Czech. A po trzech dniach jechał ponownie
znaną już sobie trasą na właściwy termin meczów w Gdańsku. Nasze powitanie było
jednak serdeczne i w myśl przysłowia „co się źle zaczyna, dobrze się kończy”, kolejne
lata były „bezwypadkowe”.
W sezonach 96/97 i 97/98 przesędziowaliśmy równe 100 meczów, Pepo prowadził
ścisłą dokumentację z datami i wynikami. Były to mecze w polskiej i czeskiej lidze oraz
mecze w pucharach europejskich.
Pepo Valenta był świetnym sędzią, bardzo sumiennym i jednocześnie bezkonfliktowym.
Pamiętam, jak po ciężkich, derbowych meczach (grało się systemem: mecz –
rewanż) pomiędzy Wybrzeżem i Spójnią Gdańsk podeszli do nas trenerzy i powiedzieli; „…Dziękujemy za styl, za to że my i zawodnicy wiedzieliśmy o co chodzi, za czytelność w decyzjach…”
Jako człowiek Pepo był bardzo życzliwie nastawiony do każdego otoczenia. Zawsze
przyjacielski, chętny do pomocy, miał dar zjednywania sobie ludzi. Był szczególnie
przychylnie nastawiony i pomocny dla młodych sędziów, czemu wielokrotnie dał
wyraz pełniąc funkcję delegata.
Dwa wspólnie spędzone na boisku lata przerodziły się następnie w ponad 11 letnią przyjaźń. Spotykaliśmy się zarówno u niego w Unicovie k/ Olomuńca, jak i w Polsce. Były mecze w tenisa, bilard, w kręgle, Pepo miał poczucie humoru i czasami
pozwalał mi wygrywać. Był żonaty z Evą, miał dwie córki i syna, czwórkę wnucząt, bardzo wszystkich kochał.
Okrutna choroba przerwała jego 62 letnie życie. Zmarł 28 sierpnia 2009 roku po
czteromiesięcznej, daremnej walce z chorobą. Wiadomość o śmierci przyszła
w momencie, kiedy sędziowie i delegaci odbywali coroczne seminarium w Nałęczowie.
Pożegnałem Pepiego – Josefa Valentę na cmentarzu w Unicovie, składając w imieniu Kolegium Sędziów ZPRP biało-czerwony wieniec i mówiąc:

Żegnaj przyjacielu! Za to kim byłeś będziemy Cię zawsze pamiętać!
Jacek Wróblewski
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1. Dla takich chwil warto żyć –
World Games 2009
J. Brehmer, A. Skowronek
W dniach 16-26 lipca 2009 w Tajwanie (Kaohsiung) zostały rozegrane zawody
z cyklu World Games (Gry Światowe), zwane również Igrzyskami Sportów Nieolimpijskich. Impreza ta organizowana jest w rok po Letnich Igrzyskach Olimpijskich przez
International World Games Association (IWGA) pod patronatem Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego (MKOl).
W tym roku zawody te zostały rozegrane po raz ósmy. World Games mają za zadanie wypromowanie nieolimpijskich dyscyplin, co umożliwiłoby włączenie ich do programu olimpiady. W tym roku w Igrzyskach wzięło udział 4800 sportowców z 105 krajów w 31 dyscyplinach sportowych.
W programie znajdują się dyscypliny, które nie są reprezentowane na Igrzyskach
Olimpijskich, m.in.: bilard, kulturystyka, frisbee, karate, korfball, spadochroniarstwo,
wrotkarstwo, rugby, wspinaczka, squash, sumo, narciarstwo wodne, bieg na orientację
oraz bliski naszemu sercu BEACH HANDBALL.
Na tej imprezie poza uczestnictwem sportowców (wspinaczka, kulturystyka, spadochroniarstwo, sumo, jujitsu) można było dostrzec polski akcent w naszych skromnych osobach: Joanny Brehmer i Agnieszki Skowronek w plażowej odmianie piłki ręcznej.
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Kiedy w kwietniu przyszła oficjalna nominacja na zawody World Games ogarnęła
nas wielka radość i satysfakcja. Wśród 8 par sędziowskich trzy pary zostały nominowane z naszego kontynentu. Europę w roli sędziów reprezentowały również pary
z Macedonii oraz Hiszpanii. Pozostałe grono to sędziowie z: Tajwanu, Argentyny, Brazylii, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Po 26 godzinach podróży wylądowałyśmy na lotnisku w Kaohsiung, gdzie wszyscy
uczestnicy World Games byli serdecznie witani przez młodzież. Od pierwszego
momentu dało się odczuć atmosferę zbliżających się zawodów. Całe miasto było
wystrojone w billboardy, flagi, plakaty, chorągiewki, które nawiązywały do Igrzysk.
Pierwszy dzień został przeznaczony na aklimatyzację. Różnica czasowa 6 h nie była
tak męcząca jak bardzo duża wilgotność i temperatura powietrza. Drugi dzień spędziłyśmy na zajęciach programowych, analizach video oraz interpretacjach przepisów.
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W kolejnym dniu czekały nas testy zarówno teoretyczne, sprawnościowe jak i szybkościowe na boisku z nawierzchnią piaskową. Odbywały się również mecze pokazowe,
które miały zademonstrować jednolitą linię sędziowania oraz interpretację poszczególnych elementów taktycznych. Nasza para została wysłana na pierwszy ogień. Byłyśmy również ciekawe, jaki poziom sędziowski prezentują pary spoza Europy. Po zdaniu wszystkich egzaminów dostąpiłyśmy zaszczytu odebrania certyfikatu sędziego IHF
piłki ręcznej plażowej.
W pierwszym dniu zawodów zmagaliśmy się z wielkim wiatrem i zmieniającą się
co 5 minut pogodą. Nasze boisko na skutek intensywnego wiatru momentami zmieniało swoje wymiary. Wiatr porywał linie i stwarzał niedogodne warunki dla jednej
bądź drugiej drużyny. Ale udało się rozegrać zawody i następnego dnia warunki klimatyczne były dużo łaskawsze. W związku z tym, że na zawodach World Games uczestniczy tylko po osiem zespołów męskich i żeńskich, ilość dni rozgrywanych meczy ograniczyła się do trzech. Drugi dzień zawodów był bardzo ciężki, odbywały się decydujące mecze o miejsce w grupach. Nam przypadł mecz o I miejsce w grupie męskiej
pomiędzy Chorwacją, a Turcją. Zespół Chorwacji wywalczył 3 tygodnie wcześniej tytuł
Mistrza Europy w norweskim Larvik. W naszym meczu po dodatkowym secie ze zwycięstwa cieszyła się drużyna Turcji.
W ostatnim dniu zawodów do południa odbywały się mecze półfinałowe. Nam przypadł mecz kobiet pomiędzy Chorwacją i Brazylią. Mecz był bardzo wyrównany
i musiał być rozgrywany dodatkowy set shoot-out. On również zakończył się po 5 rzutach
remisem i potrzebna była kolejna dogrywka shoot-out, z założeniem „złotej bramki” (do
pierwszej różnicy punktowej przy tej samej ilości oddanych rzutów). Ten półfinał wygrała drużyna Chorwacji, która spotkała się w finale z Mistrzem Europy – Włochami.
W przerwie obiadowej została dokonana obsada na mecze finałowe, które miały
rozegrać się tego dnia w godzinach wieczornych. Wszyscy sędziowie wysłuchiwali
w skupieniu nominacji, a my musiałyśmy czekać do samego końca. FINAŁ męski Brazylia – Węgry!!! Było to dla nas wielkie wyróżnienie i wielka radość. Wieczorem, przy
ogromnych jupiterach, w bardzo świątecznej atmosferze zabrzmiały nasze pierwsze
gwizdki. Drużyna Brazylii prezentowała klasę mistrzowską i nie dopuściła do dogrywki, zdecydowanie wygrywając mecz 2-0. Dla
nas to były najlepiej przesędziowane zawody,
a cały turniej bardzo spójny. Miałyśmy ogromną radość z poprawnie poprowadzonych
zawodów. Po całym turnieju nastał czas wielkiej zabawy i świętowania.
Naprawdę warto żyć i być sędzią dla takich
chwil! Życzymy wszystkim sędziom by mogli
doświadczyć takich emocji i wzruszeń!

Zawsze patrzymy w tym samym kierunku!
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2. Mistrzostwa Europy Kobiet
do lat 17 – Serbia
Bartosz Leszczyński – Marcin Piechota
8 tygodni wcześniej…
Z wielką radością przyjęliśmy informacje z EHF o nominacji na Mistrzostwa Europy Kobiet do lat 17 w Serbii. Nie spodziewaliśmy się tej nominacji z uwagi na to, iż był
to nasz pierwszy sezon na arenie europejskiej i jako „pierwszoroczniaki” naszym
celem było jak najlepsze pokazanie się na boiskach w Europie bez wybiegania myślami do przodu, co będzie gdyby…
Jeszcze nie skończył się sezon, na polskich parkietach mecze wchodziły w decydującą fazę i trzeba było rozsądnie rozłożyć siły. Przygotowania rozpoczęliśmy jak zwykle
wg zasady „wiem, że mnie nie zawiedziesz” i każdy z nas zabrał się do pracy samodzielnie. Bartek wybrał tradycyjnie bieżnie, a ja, żeby nieco urozmaicić swój trening,
wybrałem przygotowania z zespołem Hand Med z Płocka, w którym grają byli zawodnicy Wisły Płock – wielokrotni zdobywcy najważniejszych trofeów w Polsce, którzy
pokazali mi innowacyjne techniki treningu wytrzymałościowego jak i szybkościowego.
Wielkie dzięki!!!
Przygotowania jednak nie przebiegały tak jak sobie każdy z nas założył, gdyż na jednym z ostatnich meczów w sezonie Bartek naderwał mięsień dwugłowy uda i kontuzja dała na tyle mocno o sobie znać przed samym wyjazdem, że gdyby nie masażyści
i lekarze to mogło w ogóle do niego nie dojść, a tak dzięki ich pomocy Bartek zażywając środki przeciwbólowe oraz mając obklejone udo, mógł wziąć udział w mistrzostwach.
Cenne informacje o imprezach tej rangi przekazywali nam przez cały czas Bogdan
Lemanowicz i Marek Baranowski, nasi jedynacy w IHF w sezonie 2009/10, którzy
uczestniczyli w wielu takich imprezach, gdzie godnie reprezentowali polską szkołę
sędziowania.

23.06.2009 – dzień wylotu
„Narodziła się nowa świecka tradycja” – te słowa z kultowej komedii „Miś” są
odpowiednie do naszych przygód podczas podróży. Jak nie bagaże giną, to bilety, i tak
w kółko.
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Razem z nami powołani zostali nasi znajomi, których mogliśmy poznać na kursie
EHF w Portugalii, a także podczas naszych wyjazdów na mecze pucharowe, więc
można było mieć nadzieję, że atmosfera na pewno będzie wspaniała. Tak też było.
Poniżej lista przedstawicieli, delegatów i sędziów EHF powołanych na mistrzostwa:
Women's 17 European Championship
25.06. – 05.07.2009, Nis and Vrnjacka Banja, Serbia
Przedstawiciele EHF:

Powołane pary sędziowskie:

Frantisek Taborsky CZE
Dragan Nachevski MKD
Leopold Kalin SLO
Alenka Cuderman SLO
Tapio Arponen FIN
Carol Domenge FRA
Sven Olav Oie NOR
Svetlana Obucina SRB
Viktor Konoplasty UKR
Jerzy Eliasz POL
Josef Ambros SVK

Aghakishi/Aghakishi AZE
Konjicanin/Konjicanin BIH
Dimkova/Lyubenova BUL
Ilieva/Karbeska MKD
Leszczynski/Piechota POL
Santos/Fonseca POR
Badura/Ondogrecula SVK
Novikov/Perepilitsy UKR
Florescu/Duta ROM
Kaveshnikov/Plotnikov RUS

Pierwsze dwa dni pobytu spędziliśmy w malowniczym miasteczku położonym w
górach Vrnjacka Banja. Wieczorem zaczęła się odprawa, którą prowadzili Carol Domenge z Francji i Dragan Nachevski z Macedonii.
Zostały na niej przedstawione szczegóły dotyczące mistrzostw ale przede wszystkim poruszane były sprawy sędziowskie. Uczulano nas, że są to mistrzostwa Europy
i należy do nich podejść w odpowiedni sposób skoncentrowanym. Ważnym elementem, na który zwracano
uwagę było budowanie atmosfery
między sędziami i delegatami.

Delegat i sędziowie to jeden
zespół i wszyscy odpowiadają za
przebieg zawodów.
Następnego dnia został przeprowadzany pierwszy test biegowy (beep
test) jak i testy teoretyczne. Dobre
przygotowania fizyczne przed imprezą spowodowały pobicie naszych
„rekordów życiowych” podczas pierwszego testu biegowego zanim jeszcze
przystąpilismy do testu Coopera. Po Pamiątkowe zdjęcie
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południu poinformowano wszystkich, które pary sędziów zostają w Vrnjacka Banja,
a które udają się do Niszu – drugiego miasta, w którym rozgrywano mecze.
My pozostaliśmy na miejscu razem z parami z Portugalii, Ukrainy, Macedonii,
Azerbejdżanu.
Wieczorem odbyła się również odprawa techniczna z trenerami drużyn, które rozgrywały mecze w Vrnjacka Banja, a po spotkaniu ogłoszono nominacje na następny
dzień. Zostaliśmy nominowani na mecz Dania – Rumunia (26 : 17), a także jako para
rezerwowa na mecz Szwecja – Słowacja.
Czwartek, oficjalnie 1 dzień Mistrzostw, rozpoczął się od porannego meetingu
podczas którego uczulano wszystkie pary na możliwość wystąpienia większej liczby
błędów technicznych popełnianych przez zawodniczki, jak i na sposób komunikacji
z trenerami, delegatami i stolikiem sędziowskim i chyba najważniejsza informacja:

Nie zmieniajcie nic w swoim sędziowaniu, bądźcie sobą i pokażcie, że zasłużyliście
na udział w tych Mistrzostwach.
Dzień czwarty naszego pobytu był dniem wolnym więc na porannym meetingu
omawiane były sytuacje z meczów. Obserwatorzy zwracali uwagę na poruszanie się
sędziów po boisku, a także interpretację rzutu karnego i progresji kar – nie każdy karny
musi dodatkowo łączyć się z karą progresywną.
Popołudniu wzięliśmy udział w oficjalnym obiedzie z Burmistrzem miasta; skosztowaliśmy specjałów serbskiej kuchni.
Po dwóch dniach meczów wieczorem zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami zespołów, którzy mogli wypowiedzieć się, jak do tej pory odbierają przyjętą
linię sędziowania. Zwracali również uwagę na dobre elementy. jak i te które wymagają poprawy. Trenerzy stworzyli ranking sędziów.
Podczas kolejnych dni w Vrnjacka Banja sędziowaliśmy jeszcze 4 mecze:
Chorwacja – Szwecja 30 : 32
Rumunia – Czechy 28 : 21
Dania – Holandia 32 : 19
Rumunia – Chorwacja 25 : 29
Codziennie rano były zajęcia na hali, a
także podczas dnia wolnego przeprowadzono Cooper test, który odbył się na hali
bo nawierzchnia stadionu po obfitym
deszczu w dniu poprzedzającym nie była
dość bezpieczna. No ale nawet na hali też
może się coś wydarzyć i tak się dzieje
kiedy sędziowie biorą się za grę w piłkę
ręczną. Po „ambitnym” ataku na Bartka
nasz kolega z Portugalii odbił się od niego
i musiał udać się do szpitala z rozciętą
powieką, a tym samym kolega Leszczyński
otrzymał nowy pseudonim towarzyszący
mu przez całe mistrzostwa „Killer”.
Ricardo nie zaatakuje już Bartka
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W czasie tych paru dni w Vrnjacka Banja nastąpiła zamiana pary sędziów (Azerowie wymienili się miejscami pobytu z Bułgarkami).
Czwartek był dniem ogłoszenia nominacji, które z par udadzą się na rundę finałową do Niszu. Jednak gdyby można było, to wszystkie pary z Vrnjacka Banja powinny
pojechać na mecze finałowe za samą tylko atmosferę, którą udało się stworzyć podczas
tych 9 dni.

i…. tak udało się !!!
Jedziemy do Niszu, tym samym osiągnęliśmy cel, który założyliśmy sobie po przyjeździe, czyli jechać na mecze rundy finałowej o miejsca 1 – 8. Ciężko było wyjeżdżać
z pięknie położonego miasteczka i opuszczać grono osób, z którymi się zżyliśmy
i poznaliśmy na miejscu. Po przyjeździe dowiedzieliśmy się o nominacji na półfinałowy mecz Rosja – Francja, co było dla nas wielkim wyróżnieniem. Drugi półfinał Norwegia – Dania miała poprowadzić para śpiewająca o każdej porze dnia i nocy „Hej sokoły” Made in Ukraina – Anatoliy Novikov i Ruslan Perepilitsy. Trzecią parą nominowaną na rundę finałową była para portugalska.
Do Vrnjacka Banja powrócili sędziowie z Bośni i Hercegowiny, Azerbejdżanu
i Rosji.
Tuż po przyjeździe do Niszu mieliśmy czas na zwiedzanie tego jednego z największych miast Serbii i kupienie paru upominków. Wokół mnóstwo uśmiechniętych
ludzi, po których nie widać było, że jeszcze paręnaście lat temu była tam wojna.
W dniu meczu z samego rana mieliśmy jogging po parku, a po śniadaniu spotkanie,
podczas którego prowadzona była rozmowa w taki sposób, aby każda z par weszła
w mecz w odpowiedni sposób.
Mecz półfinały był widowiskiem o dwóch różnych połowach, w pierwszej wynik
oscylował koło remisu, a tuż po przerwie Rosjanki w spektakularny sposób „odjechały” rywalkom. Mogliśmy być zadowoleni z naszego występu, tak jak zadowoleni z nas
byli oficjele EHF, którzy podkreślali przez całe mistrzostwa, że mamy brać z kogo przykład i rozwijać się pod właściwym okiem – oczywiście wspomnieli tu o Mirku Baumie
i Marku Góralczyku, jak i braciach Sołodko.
Sobota była dniem wolnym. Myśleliśmy, że już dla nas po imprezie, a tu…. nominacja na mecz o 5 miejsce Węgry – Holandia czyli siódmy mecz dla nas tu w Serbii.
Mecz stał na bardzo wysokim poziomie prezentowanym przez obie ekipy. Indywidualne akcje przeplatały się z drużynowymi, do tego niezwykle efektownymi. Wynik
35 : 34 świadczy jak w tej chwili „przyśpieszyła” piłka ręczna i jak bardzo ważne jest
przygotowanie fizyczne sędziów.
Po meczu spotkał się z nami Josef Ambros ze Słowacji były szef Sędziów w EHF,
który pogratulował bardzo dobrego występu. My sami przybiliśmy „piątkę” i tak
zakończyły się dla nas Mistrzostwa Europy.
Mecz o 3 miejsce pomiędzy Norwegią i Francją poprowadziły koleżanki z Macedonii, a mecz o złoto pomiędzy Rosją i Danią prowadzili nasi przyjaciele z Portugalii.
Chcąc podsumować nasz występ musimy wspomnieć i podziękować za uwagi,
które przekazywał nam Jerzy Eliasz, przedstawicielem komisji metodycznej EHF pod-
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Mecz półfinałowy / Francja – Rosja

czas tych Mistrzostw. Dziękujemy też innej osobie z Polski – Tomkowi Szydłowskiemu, który współpracuje z EHF – odpowiedzialny jest za sprawy związane ze statystyką
podczas imprez rangi mistrzowskiej.
Bogatsi o doświadczenia rozpoczynamy nowy sezon na parkietach Polski i Europy
i oby tylko zdrowie było…..

Panie Przewodniczący,
meldujemy wykonanie zadania...
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3. Seminarium dla nowych
delegatów EHF
Balatonfüred, Węgry
4 – 6 września 2009
Marek Żabczyński
Przygotowania do kursu i egzaminów dla nowych delegatów EHF zaczęły się dla
mnie tak naprawdę w chwili, gdy odebrałem z poczty dużą, grubo wypchana kopertę
z nagłówkiem europejskiej federacji. Wypadło z niej kilka książeczek – angielska wersja przepisów, książka adresowa oraz regulaminy wszystkich możliwych zawodów rozgrywanych pod auspicjami EHF. Dość boleśnie wtedy się przekonałem, że sama znajomość przepisów to jednak nie wszystko. Same regulaminy męskiej Champions League
to – bagatela – 184 kartki A5 zapisane drobnym drukiem. Książeczka z wymaganiami
Ligi Mistrzyń była trochę smuklejsza – tylko 138. Do tego dochodziły regulaminy
wszystkich innych rozgrywek.
Na pocieszenie razem z nimi z koperty nieśmiało wychyliła się także legitymacja –
identyfikator Delegata EHF z moim nazwiskiem. Co prawda wiedziałem, z wcześniejszych maili, że będę mógł jej użyć dopiero po zdaniu egzaminów, ale zawsze była
dodatkowa motywacja.
Na seminarium dla nowych delegatów EHF, w tym roku zdecydowała się zaprosić
tylko 15 osób. Byli to:
ARM – Armen Gevorgyan
CRO – Josip Posavec
CRO – Vladimir Sokol
FRA – Jean Philippe Dubedout
GRE – Sotiris Migas
LTU – Algis Mikucionis
LTU – Saulius Zvironas
MNE – Rados Rakocevic

NOR – Jan Thore Lauritzen
POL – Marek Żabczyński
POR – Antonio Goulao
RUS – Gennadi Ocheretin
RUS – Viktor Poladenko
SVK – Milos Subak
TUR – Bilge Soylu

Podobnie jak w roku ubiegłym seminarium zorganizowano w węgierskim Balatonfüred – wybitnie turystycznym miasteczku nad Balatonem. Niestety bardzo napięty program uniemożliwił nam skorzystanie z jakichkolwiek atrakcji turystycznych – no
prawie uniemożliwił :-)
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Wykładowcy i uczestnicy seminarium w Balatonfüred

Wykładowcami na seminarum byli: Frantiszek Taborski, Sandor Andorka oraz Wolfgang Pollany. Z ramienia biura EHF dzielnie wspierała ich sympatyczna Ines Capek.
Na jedno popołudnie pojawił się, jako wykładowca, Marcus Glaser – także z EHF.
W programie przewidziano, oprócz testów i egzaminów, cztery zasadnicze bloki:
• cele i misja EHF, kodeks etyczny sędziego i delegata, utożsamianie się z misją
federacji
• zadania sędziów i delegatów, zasady oceny sędziów, management wydarzenia
sportowego, jakim powinien być każdy mecz
• psychologiczne aspekty pracy sędziego i delegata – budowanie autorytetu,
radzenie sobie ze stresem, likwidowanie konfliktów, budowanie zespołu,
coaching, przygotowanie psychiczne, odbiór indywidualny oraz realia meczu
• praktyczne oceny pracy sędziów oraz omówienie wyników naszych obserwacji.
Część praktyczna – obserwacje 4 meczów – była realizowana podczas interesującego turnieju towarzyskiego, w którym oprócz gospodarzy – mistrza Węgier MKB Veszprem udział wzięły zespoły: HC Croatia Osinguranje Zagreb/CRO, Chehovski Medvedi/RUS i Cimos Koper/SLO.
Zanim jednak doszło do tej przyjemniejszej części, czyli obserwacji meczów zostaliśmy poddani egzaminom teoretycznym ze znajomości przepisów gry w piłkę ręczną
oraz owych nieszczęsnych regulaminów czyli, jak ładnie to nazwano – zarządzania
wydarzeniem sportowym. Progiem zaliczającym było udzielenie min. 75% prawidłowych odpowiedzi w każdym z nich. Egzamin składał się z 30 pytań i trwał 45 minut.
Próby ściągania były tępione z całą bezwzględnością. Na stole można było mieć jedynie angielską wersje przepisów, wersje w języku narodowym były niedopuszczalne.
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Książeczki z regulaminami musiały być głęboko schowane. Poza tym poddano nas
dwóm oficjalnym testom psychologicznym pozwalającym na określenie cech osobowościowych każdego z ewentualnych nowych delegatów. Miałem takie wrażenie, że
tych sprawdzianów osobowości było chyba jeszcze kilka... Jednakże, co już sygnalizowano wcześniej, podstawową cechą, którą musiał wykazać się każdy z nas była dobra
znajomość angielskiego – na poziomie komunikowania się. Od czasu Kongresu EHF
w Portugalii w 2006 angielski jest podstawowym językiem federacji europejskiej i nie
ma zmiłuj. Przekonało się o tym niestety aż czterech z nas. Musieli wrócić do domu z
zapewnieniem, że powinni spróbować ponownie w przyszłym roku.
Poza warstwą psychologiczną najwięcej zainteresowania wzbudzały zajęcia poświęcone praktycznym zagadnieniom oceny pracy sędziów. Czyli mówiąc po prostu, co i jak
należy gwizdać oraz jak to oceniać. System oceniania sędziów preferowany przez EHF
nieco różni się od stosowanego u nas. Opiera się on na w miarę precyzyjnie określonych 20 aspektach gry, które ocenia zarówno delegat jak i sami sędziowie, a porównanie ocen następuje poprzez skonfrontowanie identycznych arkuszy (delegata
i sędziów). Poza owymi 20 aspektami gry oceniane są także: typ meczu (łatwy, normalny, trudny i bardzo trudny) oraz wpływ sędziów na mecz (zwiększający poziom
trudności, bez wpływu i zmniejszający poziom trudności).
W każdym meczu ocenia się:
• fair play
• współpraca sędziów i sygnalizacja
• gra piłką
• faule ataku
• zachowanie się zawodników atakujących przy linii 6m
• zachowanie się zawodników broniących przy linii 6m
• decyzje o rzutach karnych
• kroki
• reakcje na niewłaściwie zdobyte bramki
• gra pasywna
• przerwy w grze
• atmosfera
• osobowość/ mowa ciała
• karanie progresywne
• prawo korzyści
• linia sędziowania
• dialog z zawodnikami i oficjelami
• czytanie gry
• neutralność
• współpraca ze stolikiem.
Skala ocen jest następująca:
• zły – (wiele błędów mających wpływ na wynik meczu, utrata kontroli nad
meczem)
• do zaakceptowania – (wiele błędów, nie mających znaczącego wpływu na mecz,
ograniczona kontrola nad przebiegiem meczu)
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• średni – (niewielka ilość błędów przy zachowaniu regularnej kontroli nad
meczem)
• dobry – (nieliczne błędy, dobra kontrola nad zawodami)
• bardzo dobry – (w zasadzie bez błędów, bardzo dobre panowanie nad meczem)
• doskonały – praktycznie doskonała praca sędziów.
Omawiając ten punkt wykładowcy podkreślali, że nie jest istotne, czy sędziowie
„coś puścili" raz czy trzy razy – ważne jest to, czy miało to wpływ na przebieg meczu,
jak się to miało do ogólnej ilości decyzji podjętych w tym aspekcie gry oraz jak sędziowie panowali nad przebiegiem meczu.
Po meczu, ale przed rozmową oceniającą, zarówno delegat jak i sędziowie wypełniają taki sam arkusz obserwacyjny. Ostateczna ocena następuje po skonfrontowaniu
arkusza delegata i arkusza wypełnionego przez sędziów. Według zaleceń EHF dokładnie należy omówić te punkty, gdzie rozbieżność pomiędzy oceną delegata, a samooceną sędziów jest większa niż o 1 poziom.
Jak widać w ocenie meczów EHF bardzo dużą wagę przywiązuje do sposobu w jaki
sposób sędziowie czuwają nad przebiegiem spotkania i bynajmniej nie chodzi tu o
kontrolowanie wyniku, lecz o jasność i czytelność decyzji arbitrów oraz ich konsekwencję i stabilność linii sędziowania. Kolejnym aspektem oceny, któremu moim zdaniem, poświęcamy w Polsce zbyt mało uwagi, przygotowując arbitrów do prowadzenia
meczów, jest mowa ciała oraz wszystko, co jest związane z generowanymi sygnałami
niewerbalnymi podczas spotkania.
Kolejnym niezwykle ważnym punktem w ocenie pracy arbitrów jest ocenienie ich
postawy podczas meczu. W tym aspekcie delegat musi ocenić jak sędziowie prezentowali się podczas całego meczu. Często zdarza się, że sędziowie nie są świadomi (lub nie
doceniają) wagi swojego miejsca w meczu. Praca sędziego związana jest z wielką odpowiedzialnością za podejmowane decyzje – nie trzeba nikomu przypominać, że nikt nie
może zmienić decyzji sędziów głównych, ani nie ma prawa wymuszać na nich jakiegokolwiek zachowania. Nawet delegat, który musi zareagować w momencie, gdy na
boisku powstanie sytuacja, która może stanowić podstawę do złożenia protestu, zgodnie z przepisami – powinien jedynie poinformować sędziów o złamaniu określonego
przepisu i może jedynie zasugerować im zmianę decyzji. Sędziowie podczas meczu
muszą być panami decyzji, ale w żadnej mierze nie mogą być panami meczu. Jak
mówią: idealny sędzia to ten, którego podczas spotkania nie widać, ale wszyscy wiedzą, że jest. Arbiter musi właściwie i odpowiedzialnie stosować przepisy, prawidłowo
je kojarzyć i odpowiednio interpretować w zależności od sytuacji na boisku. Sędzia,
który stosuje bezwzględnie literę przepisu, bez zwracania uwagi na kontekst sytuacyjny traci swój najważniejszy atrybut – logiczne myślenie i kojarzenie faktów, staje się
po prostu bezrozumnym automatem. Zaś oczekiwanie, że autorzy przepisów opiszą
każdą możliwą sytuację jest po prostu irracjonalne. Stąd dużą wagę przykłada się do
umiejętności czytania gry oraz czytelności i konsekwencji w realizacji przyjętej linii
sędziowania. Ten aspekt oceniany jest w arkuszu obserwacyjnym w skali trójstopniowej: neutralny, negatywny i pozytywny.
Jakkolwiek nie jest możliwe wypracowanie absolutnie jednoznacznej interpretacji
każdego przepisu oraz sytuacji na boisku, powinniśmy znacznie więcej uwagi poświę– 18 –

Omawianie wyników naszych obserwacji na żywo

cić w kształceniu sędziów i delegatów opracowaniu spójnych i jednoznacznych kryteriów oceny arbitrów.
Poza sposobami i metodami oceny pracy sędziów wiele czasu podczas seminarium
poświęcono zadaniom delegatów. Warto tu choćby przytoczyć kilka podstawowych
zadań, które stają przed każdym z delegatów. Delegat staje się niejako „z urzędu"
managerem wydarzenia sportowego jakim jest każdy mecz. Jego praca powinna rozpoczynać się długo przed meczem. Powinien zadbać on o sprawdzenie przede wszystkim
warunków bezpieczeństwa na hali sportowej (m.in. regulaminy bezpieczeństwa, systemy i drogi ewakuacji, miejsca dla kibiców gości, ustawienie ochroniarzy itp.), przygotowanie boiska do meczu (oświetlenie, linie, umiejscowienie stolika itp.), sprawdzenie warunków w szatniach (szczególnie dla zespołu gości) oraz upewnienie się, że
zapewniono właściwą opiekę medyczną zawodnikom i publiczności.
Wykładowcy podkreślali, że ważne jest miejsce przy stoliku zajmowane przez delegata. Ponieważ jednym z jego najważniejszych zadań na meczu jest kontrolowanie
czasu, powinien siedzieć on blisko sędziego mierzącego czas. Powinien zająć takie
miejsce, by łatwo mógł wstać od stolika i podjąć interwencję w strefie zmian lub na
boisku. W meczach EHF wręcz wymagane jest, by delegat zajmował skrajne miejsce
przy stoliku. W naszych krajowych rozgrywkach nie zdarza się raczej by na mecz było
nominowanych dwóch oficjalnych przedstawicieli związku. Stąd na delegata spadają
wszystkie obowiązki, które na najważniejszych meczach EHF i IHF dzielone są na delegata i supervisora. Zgodnie z najnowszymi trendami w federacji europejskiej – szczególnie w rozgrywkach Ligi Mistrzów – EHF deleguje na wybrane mecze 3 lub nawet
więcej swoich przedstawicieli.
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W warunkach krajowych delegat w trakcie meczu powinien:
• kontrolować przebieg wydarzeń na boisku,
• nadzorować pomiar czasu gry, kar, przerw itp.
• kontrolować prawidłowość zapisów w protokole
• nadzorować pracę spikera
• kontrolować przestrzeganie Regulaminu Strefy Zmian
• utrzymywać kontakt z producentem transmisji TV (jeśli jest to potrzebne)
• kontrolować tablicę wyników
• obserwować i pomagać sędziom w prowadzeniu meczu
• pilnować, by w meczu nie wystąpiły sytuacje, które uzasadniałyby wniesienie
protestu
Po meczu delegat odpowiada za przesłanie SMS-a z wynikiem meczu oraz liczbą
widzów oraz powinien dopilnować, by organizator wysłał do związku niezbędne dokumenty. Oczywiście dochodzi do tego odpowiednie przeprowadzenie rozmowy oceniającej z sędziami oraz przygotowanie i przesłanie odpowiednich dokumentów do ZPRP.
Podczas meczów o puchary europejskie delegat ma znacznie szerszy zakres obowiązków – szczególnie przed meczem.
EHF poważnie sygnalizuje zamiar wprowadzenia certyfikowania swoich sędziów
i delegatów. Oznacza to zarówno zmniejszenie ilości sędziów i delegatów, jak i wprowadzenie procedur sprawdzających ich przygotowanie. Równa się to okresowym
testom i egzaminom, podobnym do tych, jakie przechodziliśmy w Balatonfüred.
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4. EHF Top Referee Seminar
Wiedeń, 28 – 30 sierpnia 2009
Marek Baranowski - Bogdan Lemanowicz
W dniach 28-30.08.2009r mieliśmy przyjemność uczestniczyć w seminarium
sędziów EHF (EHF Top Referee SEMINAR) odbywającym się w Wiedniu. Wraz z nami
w szkoleniu uczestniczyli:
AUT
BIH
BLR
CRO
CZE
CZE
DEN
DEN
ESP
FIN
FRA
FRA
FRA
GER
GER
HUN
HUN
ISL
ISL
LTU
NOR
POL
POR
ROU
SLO
SRB
SWE
UKR

Gerhard Reisinger / Christian Kaschütz
Boris Satordzija / Sasa Pandzic
Andrei Gousko / Siarhei Repkin
Matija Gubica / Boris Milosevic
Vaclav Horacek / Jiri Novotny
Jiri Opava / Pavel Valek
Martin Gjeding / Mads Hansen
Per Olesen
Gregorio Muro San Jose/ Alfonso Rodriguez Murcia
Jan Erik Leandersson / Mikael Lindroos
Nordine Lazaar / Laurent Reveret
Olivier Buy / Stevann Pichon
Thierry Dentz / Denis Reibel
Bernd Methe / Reiner Methe
Holger Fleisch / Jürgen Rieber
Peter Herczeg / Peter Südi
Csaba Kekes / Pal Kekes
Jonas Eliasson / Ingvar Gudjonsson
Hlynur Leifsson / Anton Palsson
Mindaugas Gatelis / Vaidas Mazeika
Kenneth Abrahamsen / Arne M. Kristiansen
Marek Baranowski / Bogdan Lemanowicz
Ivan Cacador / Eurico Nicolau
Constantin Din / Sorin-Laurentiu Dinu
Nenad Krstic / Peter Ljubic
Nenad Nikolic / Dusan Stojkovic
Rickard Canbro / Mikael Claesson
Taras Kouz / Viktor Zhoba
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Trzydniowe spotkanie miało bardzo zbliżony przebieg do naszej krajowej kursokonferencji. W trakcie trwania seminarium odbywały się wykłady teoretyczne, dyskusje, pokazy filmów przedstawiających interpretacje przepisów, nie zabrakło również
testu wydolnościowego.
Kursokonferencja rozpoczęła się wspólnym obiadem wszystkich sędziów, była to
chwila na powitania, uściski dłoni, spotkania starych i nowych przyjaciół. Z ramienia
EHF wykłady, ćwiczenia i prezentacje prowadzili:
EHF CC Chairman
Jan Tuik
EHF Secretary General
Michael Wiederer
EHF CC Refereeing
Sandor Andorka
IHF Medical Commission
Hans Holdhaus
EHF Lecturer
Bert Bouwer
EHF Lecturer
Erling Grimstad
EHF Office Staff Member
Markus Glaser
EHF Office Staff Member
Markos Bestilleiro
Po oficjalnym otwarciu zajęć, spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia wszystkich lektorów, pracowników biura EHF, jak również sędziów uczestniczących, Sekretarz Generalny EHF Michael Wiederer przestawił nam rodzaje i system rozgrywek
pucharowych oraz reprezentacji narodowych.
Następnie Jan Tuik przedstawił plan sędziowski na podstawie którego wyróżniamy cztery oficjalne poziomy kariery sędziowskiej na szczeblu międzynarodowym:
• Young Referee Project
• EHF kontynentalny
• Perspektywiczny
• TOP
W zależności od zakwalifikowania do odpowiedniego poziomu, sędziowie powoływani będą do prowadzenia meczów, począwszy od towarzyskich aż do finałów
mistrzostw europy. Wykład zawierał również wytyczne, jakimi kieruje się komisja
sędziowska przy nominowaniu do awansu bądź obniżeniu pozycji w rankingu EHF
poszczególnych par sędziowskich.
Kolejny wykład, którego tematem było przygotowanie fizyczne do całego sezonu,
jak i do pojedynczego meczu oraz higiena żywienia, prowadzony był przez prof. Hansa
Holdhausa, którego mieliśmy przyjemność poznać na mistrzostwach europy w Macedonii. Po zajęciach wszyscy sędziowie udali się po odbiór obowiązujących w danym
sezonie strojów sędziowskich z logo ehftv.com. Pierwszy dzień konferencji zakończył
się wspólną kolacją sędziów i przedstawicieli EHF.
Następny dzień zajęć rozpoczęliśmy bardzo wcześnie. Już o 7 rano odjeżdżał autokar
wiozący sędziów na halę sportową, gdzie zostaliśmy podzieleni na cztery grupy
i po krótkiej rozgrzewce został przeprowadzony Shuttle Run Test z pobraniem krwi w celu
określenia poziomu wydolności fizycznej. Obaj osiągnęliśmy bardzo dobry wynik testu.
Po zakończeniu sprawdzianu wróciliśmy do hotelu, gdzie po śniadaniu niezwłocznie udaliśmy się na cykl wykładów, który rozpoczął Norweg Erling Grimstad odczytem
na temat korupcji, zarówno w sporcie, jak również w życiu codziennym. Po interesującym wystąpieniu i dyskusji, głos zabrał Holender Bert Bouwer, były trener reprezen– 22 –

tacji Holandii, współpracujący obecnie z Holenderską Federacją Piłki Nożnej w przygotowaniu mentalnym sędziów do zawodów sportowych. Wykładowca przedstawił
nam projekcję trzech filmów, z których pierwszy dotyczył zachowań i reakcji osób
przebywających w strefie zmian na zdarzenia podczas gry. Drugi film przedstawiał sposoby poruszania się i komunikacji sędziego z zawodnikami w zależności od różnych
sytuacji podczas meczu piłki nożnej. Trzeci, ostatni film, pokazywał mroczną stronę
piłki nożnej, brutalne faule niejednokrotnie kończące się poważnymi kontuzjami. W
czasie wykładu wszyscy zebrani zostali podzieleni na 4-6 osobowe grupy. Każda z grup
otrzymała określone zadanie do wykonania. Tematami naszej pracy było psychiczne
jak i fizyczne przygotowanie do zawodów, jak również sposoby radzenia sobie ze stresem tak przed jak i w trakcie zawodów. Oczywiście nie ma jednoznacznej recepty,
każdy w zależności od cech wolicjonalnych musi wypracować swój własny sposób, aby
jak najlepiej poradzić sobie z przygotowaniem do trudnych i stresujących sytuacji
występujących w trakcie meczu.
Po dyskusji prowadzonej przez Jana Tuika wszyscy sędziowie zostali zaproszeni do
siedziby EHF, gdzie zostaliśmy przyjęci w sposób niezwykle życzliwy i otwarty. Umożliwiono nam również zwiedzenie całej siedziby EHF. Zapoznano nas z historię powstania oraz następujących zmian w funkcjonowaniu Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej.
Dzień zakończył się wspólną kolacją, w trakcie której w luźnej atmosferze w dalszym
ciągu toczyły się dyskusje na tematy poruszone podczas wykładów.
Trzeci, a zarazem ostatni dzień zajęć, rozpoczął przedstawiciel biura EHF Markus
Glaser, przedstawiając koncepcję popularyzacji piłki ręcznej z wykorzystaniem telewizji internetowej ehf.tv.com, która umożliwia bezpłatne oglądanie wybranych meczy w
trakcie ich trwania lub archiwalnych.
Zapoznano nas również z nowym sposobem informowania sędziów, delegatów i
kluby o obsadach, nominacjach do prowadzenia spotkań poprzez stronę internetową
EHF.
Ostatnie wykłady prowadzone były przez Sandora Androke, który przedstawił nam
dwa filmy. Tematem pierwszej, piętnastominutowej projekcji była gra Fair Play, symulowanie, wymuszanie decyzji sędziowskich, uderzenia w okolice twarzy i szyi, prowokacje słowne oraz niesportowe zachowania w strefie zmian. Druga, trwająca trzydzieści minut prezentacja była materiałem filmowym z ostatnich mistrzostw świata
w Chorwacji, pokazującym sytuacje bezpośredniej czerwonej kartki, kary wykluczenia,
sytuacje na skrzydle, symulowanie faulu, nieprawidłowe zdobycie bramek po rzucie
podpartym w polu bramkowym.
Wykład i dyskusja dotyczyły wypracowania wspólnej linii sędziowskiej oraz jednakowego interpretowania zdarzeń występujących podczas gry. Przedstawiono również
propozycje zmian przepisów gry w piłkę ręczną.
Przebieg całej kursokonferencji podsumował pan Jan Tuik. Zaproponowano, by
kursokonferencja została na stałe wprowadzona do kalendarza bezpośrednio przed
rozpoczynającym się sezonem.
Choć całe szkolenie było zorganizowane w sposób profesjonalny i odbywało się
w bardzo dobrych warunkach, nie ukrywamy, że wolelibyśmy być z naszą bracią
sędziowską na krajowym seminarium.
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5. Podsumowanie sezonu 2008-2009
Henryk Szczepański
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6. Sędziowie i trenerzy –
razem dla lepszego handballu
Zoltan Marzcinka Lektor EHF/IHF – 2008
Zarówno sędziowie, jak i trenerzy powinni zdać sobie
sprawę, że żaden z nich nie jest ważniejszy niż gra sama
w sobie. Gwiazdą przedstawienia jest (i musi być) piłka
ręczna, natomiast zawodnicy i oficjele – wliczając sędziów
i trenerów – są tylko ,,wspierającymi aktorami''. Jest to najważniejszą rzeczą w grze, jaką jest piłka ręczna. Tak więc,
sędziowie i trenerzy muszą razem współpracować!
Sędziów i trenerów możemy porównać do przysłowiowego ,,psa i kota''. Mają różne wymagania i naturalnie nie
żyją pod jednym dachem. Trenerzy często komentują decyzje podejmowane przez sędziów, podobnie jak sędziowie
krytykują zachowanie trenerów oraz sposób prowadzenia
przez nich drużyn. To pozostawia o naszej dyscyplinie złe
wrażenie – nie możemy na to pozwolić! Piłka ręczna cieszy się niespotykanie rosnącą
popularnością wśród kibiców i fanów, a sędziowie i trenerzy ponoszą odpowiedzialność za jej dalszy rozwój. Leży to w ich interesie, by handball się podobał!
Kiedy zachęci się psa i kota do życia pod jednym dachem, wspólnota staje się bardziej zgodna. W celu sprawienia, żeby „wspólnota handballu” stawała się bardziej harmonijna, te dwie antagonistyczne strony muszą nauczyć się współpracy. Komunikacja
pomiędzy sędziami i trenerami jest sprawą fundamentalną. Problemy pomiędzy tymi
dwoma grupami można rozwiązać tylko poprzez wymianę opinii i otwartą rozmowę.
Rozmowy pozwolą na znalezienie lepszych rozwiązań i uniknięcie nieporozumień.
W konsekwencji otrzymamy bardziej atrakcyjną grę!
Piłka ręczna jest popularnym sportem, z wysokimi oczekiwaniami ze strony kibiców, mediów i organizatorów, gra musi być: szybka, spektakularna, przejrzysta, ekscytująca oraz najważniejsze czysta i fair. Na ważnych uczestników widowiska – sędziach
i trenerach – spoczywa wielka odpowiedzialność, by gra się podobała. Jest nie do zaakceptowania, by te dwie grupy ze sobą walczyły.
Jak piłka ręczna może być atrakcyjna? – Sędziowie i trenerzy muszą się znać, rozumieć swoje role, uczyć się od siebie i tolerować wzajemnie. Wszystko to dla wspólnego zrozumienia!
Spróbujmy podsumować, czego te dwie grupy oczekują od siebie.
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Sędziowanie z trenerskiego punktu widzenia
Jako czynny trener, również często patrzyłem na sędziów, jako ,,zło konieczne piłki
ręcznej''. Jednak odkąd zostałem lektorem i zacząłem pracować nad rozwojem technicznych aspektów gry, widzę sędziów w nieco innym świetle. Obecnie, staram się
poświęcić więcej uwagi ich działaniom, wejść w ich skórę i podjąć próbę zrozumienia
ich zachowań.
Prawdziwą przyjemnością dla mnie było Sympozjum Trenerów IHF 2005, które
odbyło się w Bangkoku. W przyjaznej atmosferze, trenerzy i sędziowie wymienili się
poglądami na temat wzajemnie wykonywanej pracy. Zorganizowałem podobne spotkania podczas kursów sędziowskich i trenerskich na Węgrzech. Kiedy zostałem zaproszony, jako trener, przez EHF do rozmów nt. sędziowania z trenerskiego punktu
widzenia, podczas Kursu Sędziów Kandydatów w Portugalii, postanowiłem podzielić
się swoimi doświadczeniami. Po rozmowach z sędziami zauważyłem, że jest kilka stereotypów opisujących trenerów.
Teraz chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami…
TRENERZY – wymagania względem sędziów
• Bądź przygotowany – wyraźnie pokaż, że mecz jest dla ciebie ważny. Trener
przygotowuje swój zespół dniami/tygodniami/miesiącami. Sędziowie, swoją
postawą na meczu, muszą to uszanować.
• Wyglądaj profesjonalnie – stosownie się prezentuj, zarówno jako osoba, jak
i sędzia (ubiór, wygląd, gestykulacja, język, etc.).
• Bądź fair – każdy mecz zaczynaj z czystym kontem, nie podejmuj stronniczych
decyzji, na podstawie sympatii, czy antypatii.
• Bądź konsekwentny – przyjmij ten sam poziom sędziowania (jako para) i
utrzymuj go przez cały mecz.
• Akceptuj (umiarkowaną) krytykę – trener walczy o swój zespół i chce to pokazać zawodnikom.
• Przyznawaj się do popełnionych błędów – wykorzystuj komunikację niewerbalną, daj krótki znak, nie dyskutuj.
• Pewnie prowadź spotkanie – kontroluj przebieg meczu, pokaż stanowczość już
na początku i utrzymuj ją do końca spotkania.
• Bądź elastyczny – przymykaj oko na mało ważne naruszenia (ubiór, zachowanie, język, temperament zawodników) wynikające z ich reakcji na zapadające,
znaczące decyzje.
• Bądź przystępny – czasami trenerzy potrzebują wyjaśnienia w celu uniknięcia
późniejszych nieporozumień (time-out i przerwa w spotkaniu jest odpowiednią na to chwilą).
• Wykaż zrozumienie – pokaż trenerowi: „Wiem, byłem tam i widziałem to od
drugiej strony”' (w stosunku do zawodnika lub trenera).
• Nie kompromituj się – nie próbuj rekompensować złej decyzji, następną złą
decyzją!
• Zrozum trenera – on jest pod presją, czasami jego praca jest uzależniona od
decyzji sędziego.
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• Zważaj na istotę gry – zwracaj uwagę na przepisy piłki ręcznej i płynność gry.
• Podejmuj szybkie decyzje – pewnie używaj gwizdka i sygnalizacji.
• Bądź sobą – miej swoją osobowość. Nie zmieniaj sposobu bycia i nie naśladuj
bezkrytycznie innych (nawet jeśli są to twoi ,,sędziowie-idole'').
• Baw się dobrze – czerp przyjemność z tego, co robisz. Mimo wszystko, handball jest zabawą!

Trenowanie z sędziowskiego punktu widzenia
Również wiele rozmawiałem z sędziami, co trenerzy sądzą na ich temat oraz czego
od nich oczekują. Za każdym razem zauważyłem, że sędziowie pozytywnie reagowali
na konstruktywną krytykę – wysłuchiwali komentarzy i odpowiadali na nią, wyrażając
chęć coraz lepszego wykonywania swojej pracy. Zatem, powinniśmy dać im możliwość
wyrażenia swoich oczekiwań względem trenerów.
SĘDZIOWIE – wymagania względem trenerów
•
•
•
•
•
•
•
•

Bądź cierpliwy – zaakceptuj decyzje sędziów i nie protestuj przeciwko nim.
Wiedza o grze – znaj szczegółowo przepisy piłki ręcznej.
Pokaż swoją rolę – po prostu, bądź trenerem najlepiej jak potrafisz.
Bądź komunikatywny – na różne sposoby (werbalnie i niewerbalnie).
Bądź obiektywny – sądź własną drużynę w pierwszej kolejności.
Przestrzegaj przepisów – spraw, by twoja drużyna grała zgodnie z zasadami.
Zrozum pozycję sędziego – on również wykonuje swoją pracę.
Bądź dobrym przykładem dla swojej drużyny – zachowuj się odpowiednio
w strefie zmian.
• Zaczynaj mecz z czystym kontem – i nie bądź stronniczy.
• Podziękuj sędziom po meczu – pozostaw dobre wrażenie, nawet jeżeli nie zgadzasz się z ich decyzjami.

Obszary gdzie sędziowie często popełniają błędy
Ogólnie rzecz biorąc, sędziowie i trenerzy działają na zasadzie: akcja – reakcja.
Międzynarodowy organ określa przepisy gry, natomiast sędziowie są odpowiedzialni za egzekwowanie ich na boisku. Natomiast trenerzy tworzą techniki, taktyki
i strategie na pograniczu zgodności z przepisami. Jeżeli jakaś reguła utrudnia rozwój
dyscypliny, wtedy stosowny organ modyfikuje ją i odpowiednio instruuje sędziów.
Trenerzy zamiast wykorzystywać możliwości nowego przepisu, ponownie naciskają na
sędziów, by podejmowali kontrowersyjne decyzje. Tworzy się zatem błędne koło.
Zawsze pojawią się sytuacje, gdzie przepisy nie są jednoznacznie określone, co
w konsekwencji oznacza różne interpretacje. Sędzia musi zdać sobie sprawę, że trener
prowokuje zespół do gry na pograniczu przepisów, na tyle, na ile im arbiter pozwoli.
Jeżeli styl sędziowania meczu wyróżnia pewien kierunek, trener podąża za nim, w celu
osiągnięcia przewagi. Trener musi zdać sobie sprawę, że sędzia jest odpowiedzialny za
prowadzenie spotkania zgodnie z przepisami i nie chce być naciskanym.
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1. Pchnięcie oburącz atakującego w ruchu
Sytuacja:
• pchnięcie atakującego z przodu, który zagraża bramce
• pchnięcie skrzydłowego z boku, który wbiega na pozycję
• pchnięcie atakującego z tylu, który mija obrońcę
Pole widzenia:
• zza boiska (najlepsza widoczność)
• pole bramkowe (słabsza widoczność)
• skrzydło (najgorsza widoczność)
Konsekwencje:
• utrata panowania nad ciałem, zatem ryzyko kontuzji
• utrata równowagi, zatem utrata siły rzutu na bramkę
• utrata tempa, czasu i kierunku
Przykłady

2. Obrona w polu bramkowym
Sytuacja:
• wejście w trakcie/przed dojściem do zawodnika z piłką
• przebiegnięcie (ścięcie) w celu zatrzymania przeciwnika z piłką, w wyniku
czego zawodnik znajduje się w polu bramkowym po kontakcie z piłką/zawodnikiem
Pole widzenia:
• środkowa część pola bramkowego (słaba widoczność)
• skrzydło (lepsza widoczność)
Konsekwencje:
• niesprawiedliwa korzyść dla obrońcy
• utrata/zmniejszenie przewagi atakującego osiągnięta dzięki jego umiejętnościom, zatem utrata sytuacji pewnej do zdobycia bramki
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Przykłady

3. Błąd kroków po zdobyciu piłki
Sytuacja:
• złapanie piłki, następnie start z jednej lub dwóch nóg przy zmianie kierunku
ruchu/zwodzie
• złapanie piłki w pobliżu obrońcy, następnie przemieszczanie się z nią w czasie
kontaktu
• złapanie piłki i bieg na bramkę w czasie szybkiego ataku
Pole widzenia:
• środkowa część boiska (dobra widoczność)
• miejsce akcji (dobra widoczność)
Konsekwencje:
• niesprawiedliwa korzyść atakującego poruszającego się w stronę bramki
• niesprawiedliwa korzyść atakującego mijającego obrońcę
Przykłady

– 39 –

4. Błędy zawodnika obrotowego
Sytuacja:
• nieprawidłowe blokowanie kołowego (trzymanie jedną ręką, wpychanie do
pola bramkowego)
• omijanie obrońcy przez obrotowego z naruszeniem pola bramkowego
• wypychanie/wpychanie kołowego z/do pola bramkowego
Pole widzenia:
• wokół pola bramkowego (słaba widoczność)
Konsekwencje:
• strata kontroli nad ciałem, zatem zachwiana równowaga i siła rzutu
• strata równowagi, czasu i kierunku ruchu
Przykłady

5. Szybkie rozpoczęcie
Sytuacja:
• atakujący rozpoczyna rzut nie stojąc jedną nogą na linii środkowej
• atakujący mija linię środkową przed sygnałem gwizdka
• atakujący ma utrudniany/blokowany chwyt piłki od bramkarza
Pole widzenia:
• środkowa część boiska (dobra widoczność)
Konsekwencje:
• niesprawiedliwa przewaga
atakującego poruszającego
się w stronę bramki przeciwnika
• dodatkowy czas dla obrońców, by ustawić szyki
obronne
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Podsumowanie
Piłka ręczna zmienia się dynamicznie, ale trenerzy i sędziowie zawsze są kluczowymi elementami w trakcie dyskusji nt. sukcesu meczu. Dlatego, w celu uzyskania jak
najlepszych rezultatów dla naszej dyscypliny, musimy pamiętać, że te dwie grupy
muszą ściśle współpracować. Wszelkie kursy trenerskie i sędziowskie nie mogą być
organizowane i przeprowadzane bez wzajemnej obecności. Nie zapominajmy, że psy i
koty mogą żyć zgodnie!
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7. Mentalne przygotowanie sędziego
i obserwatora do meczu
Bartosz Leszczyński
Mentalne przygotowanie sędziego, obserwatora przed meczem musi być oparte
na podstawie osobistej „wiary” i „zaangażowania”
• „wiara”, bardzo ważne przekonanie, że ja (i mój partner) jesteśmy zdolni do
prowadzenia jako sędziowie, obserwowania jako delegat danego meczu.
• „zaangażowanie” z kolegami (sędziami, delegatami), przekonanie że mamy
zespół, który ma dobrą znajomość przepisów, umiejętności, kompetencje,
przygotowanie mentalne i może spełniać wszystkie oficjalne zadania podczas
tego wyzwania.
To przekonanie może być budowane na różnych argumentach:
• ocena własnego doświadczenia i ewaluacja na podstawie reakcji od graczy, trenerów i delegatów.
• reakcja od formalnego instytucjonalnego środowiska: „dlaczego jesteś mianowany na ten mecz lub mistrzostwa?”
W oparciu o „wiarę” i „zaangażowanie” musisz umieć zarządzać swoimi „umysłowymi umiejętnościami
Musisz być zdolny by:
• powielić „pozytywne obrazy”;
• otworzyć stan „umysłowej gotowości”;
• „skupić się w pełni” na nadchodzącym występie;
• „konstruktywne oceniać sytuacje”,
• przeprowadzić „własną ewaluację”.
Zdolność by powielić „pozytywne obrazy”:
• Jesteś w stanie wyobrazić sobie twoje najlepsze występy w meczach:
• Które argumenty są zdolne, by zapewnić te dobre występy?
• Jakiego rodzaju są dobre wspomnienia, które masz?
• Co pamiętasz pozytywnego w twoim przygotowaniu do meczu lub mistrzostw?
• A co z uwagami delegata i innych?
• A co z twoimi odczuciami, kiedy wróciłeś do domu?
Zdolność by otworzyć stan „umysłowej gotowości”:
• Czy jesteś przygotowany do pracy?
• Jak wrócisz do domu, jakiego rodzaju uczucia (emocje) chcesz mieć?
• Z każdych zawodów przywieź, co najmniej trzy pozytywne wspomnienia.
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• Przemyśl te pozytywne wspomnienia i wybierz jedno z nich nad którym warto
jeszcze popracować.
Zdolność do „skupienia się w pełni” na nadchodzącym występie:
• Skupienie musi być odpowiednie do danych zawodów czyli długie lub krótkie;
• Skupienie musi być dokładnie w momencie meczu lub danej imprezy;
• Skupienie musi być stałe lub elastyczne;
• Jako sędzia lub delegat musisz opanować wszystko podczas różnych faz twojego skupienia:
- przed meczem,
- na wstępie meczu
- w czasie ważnych momentów w meczu,
- w ostatnich minutach meczu,
Zdolność do „konstruktywnej oceny sytuacji”:
• Jesteś w stanie mieć kontrolę nad akcją po momentach zakłopotania, czy
gubisz umysłową równowagę?
• Czy masz „umiejętności przestawienia się”, zdolność by:
- polubić dobre decyzje,
- zaakceptować pomyłki,
- skoncentrować swoją uwagę
- wrócić do pozytywnych obrazów
Zdolność do „konstruktywnej oceny sytuacji”:
Trzy wytyczne, by wykryć mentalne problemy:
1. W jakich meczach (sytuacjach) sędzia robi pomyłki?
• czy sędzia w danych momentach posiada kompletną wiedzę (znajomość przepisów)?
• czy tylko w ważnych (trudnych) meczach popełnia błędy (prawdopodobnie
mentalny problem)?
2. Jeżeli sędzia po pomyłce w danej sytuacji ma dobry występ to nie jest mentalny
problem.
3. Jeżeli kontynuuje swoje błędne decyzje, to jest ważne żeby przeanalizować jaki
rodzaj pomyłki?
• tylko te sam błędy – jest to merytoryczny problem i trzeba rozmawiać o tych
sytuacjach i decyzjach z obserwatorem.
• różnego rodzaju pomyłki – to jest prawdopodobnie mentalny problem.
Zdolność do „własnej ewaluacji”:
• Istnieje „formalny” system oceny sędziego, czyli punkty przyznawane po
meczu. Spotkanie z delegatem jest osobistą rozmową daje możliwość zastanowienia się nad własnym występem.
• Czy masz podobne odczucia jak uwagi delegata?
• Czy analizujesz konstruktywną ocenę (z poparciem obserwatorów i ich pkt. Po
meczu) masz obiektywnych „przyjaciół”, by skonsultować swój mecz?
Przy opracowaniu skorzystano z materiałów
delegata EHF z Holandii:Ton van Linder (Holandia)
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8. Wykaz sędziów i delegatów –
sezon 2009/2010
Ekstraklasa – sezon 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Baranowski Marek
Baum Mirosław
Bąk Krzysztof
Bosak Wojciech
Brehmer Joanna
Budzianowski Jarosław
Budziosz Grzegorz
Chmielecki Włodzimierz
Christ Grzegorz
Dąbrowski Kamil
Dębski Igor
Eichler Piotr
Figarski Cezary
Kałużny Mariusz
Kaszubski Paweł
Kopiec Michał
Leszczyński Bartosz
Leszczyński Robert
Majka Marek
Małek Michał
Musiał Krzysztof
Niedbała Łukasz
Oleksyk Piotr
Rajkiewicz Andrzej
Schiwon Grzegorz
Sołodko Arkadiusz
Szynklarz Jarosław

– Lemanowicz Bogdan
– Góralczyk Marek
– Ciesielski Kamil
– Hagdej Mirosław
– Skowronek Agnieszka
– Pytlik Krzysztof
– Olesiński Tomasz
– Majchrowski Mirosław
– Christ Tomasz
– Kołodziej Sławomir
– Rodacki Artur
– Kierczak Andrzej
– Żak Dariusz
– Stankiewicz Tomasz
– Wojdyr Piotr
– Zubek Marcin
– Piechota Marcin
– Strzelczyk Marek
– Wojtyczka Grzegorz
– Nowak Arkadiusz
– Szynklarz Andrzej
– Szwedo Jakub
– Solecki Michał
– Tarczykowski Jakub
– Toczyński Grzegorz
– Sołodko Leszek
– Szynklarz Mariusz
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warsz.mazow.
śląski/mazow.
lubuski
świętokrzyski
śląski
śląski
świętokrzyski
pomorski
dolnośląski
świętokrzyski
świętokrzyski
małopolski
warsz.mazow.
opolski
pomorski
śląski
warsz.mazow.
pomorski
śląski
wielkopolski
opolski
zachodniopomorski
świętokrzyski
zachodnopomorski
śląski
warsz.mazow.
opolski

I liga – sezon 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Bednarek Tomasz
Bejnar Piotr
Biernacki Szymon
Boczek Michał
Bryła Mateusz
Chodorek Michał
Cieślik Michał
Czamański Jarosław
Demczuk Damian
Długołęcka Agnieszka
Godzina Damian
Gutowska Urszula
Habierski Kornel
Jac Krzysztof
Jankowski Maciej
Jaworski Andrzej
Jerlecki Jakub
Klimkowicz Paweł
Kołacki Łukasz
Kondziela Tomasz
Kowalewski Mariusz
Kuropatnicki Karol
Kwapisz Paweł
Marciniak Mariusz
Marzec Magdalena
Młyński Grzegorz
Moskalczyk Jacek
Mroczkowski Dariusz
Patyk Sebastian
Pelc Sebastian
Pisarek Tomasz
Podsiadło Paweł
Poloczek Kamil
Puszkarski Rafał

– Sikora Olgierd
– Wrona Tomasz
– Sulej Krzysztof
– Pazur Mirosław
– Staniek Paweł
– Popiel Paweł
– Pietrasiewicz Kamil
– Witt Michał
– Rosik Tomasz
– Kasprzak Aleksandra
– Kamrowski Łukasz
– Gutowska Małgorzata
– Skrobak Grzegorz
– Wrona Marcin
– Młynarczyk Jakub
– Stężowski Przemysław
– Łabuń Maciej
– Kowalski Adam
– Klin Jakub
– Pytlik Marcin
– Koziński Krzysztof
– Mandrosa Dawid
– Martyniuk Robert
– Radziszewski Piotr
– Wróblewska Małgorzata
– Skwarek Adam
– Pazdro Marcin
– Mroczkowski Jakub
– Salwowski Rafał
– Pretzlaf Jakub
– Wołowicz Mariusz
– Świostek Adam
– Szumański Ireneusz
– Szpinda Michał
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śląski
małopolski
pomorski
śląski
świętokrzyski
świętokrzyski
świętokrzyskie
wielkopolski
dolnośląski
zachodniopomorski
pomorski
małopolski
dolnośląski
małopolski
dolnośląski
dolnośląski
zachodniopomorski
opolski
pomorski
opolski/śląski
warsz.mazow.
dolnośląski
lubelski
wielkopolski
zach.pom./warm.maz.
warsz.mazow.
podkarpacki
mazowiecki
mazowiecki
podkarpacki
dolnośląski/wielkop.
mazowiecki
Krawczyk Rafał
maz./lubelski

II liga – sezon 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Andryskowska Katarzyna
Andrzejczak Dariusz
Bartkowiak Paweł
Biegajski Szymon
Borowski Sławomir
Czochra Jakub
Dobosz Ariel
Drewniak Rafał
Kowalak Bartosz
Kret Marcin
Krzemień Mateusz
Michalak Tomasz
Miechowski Marcin
Rosik Tomasz
Słowiński Bartłomiej

– Radzka Daria
– Zieliński Adam
– Ziablicki Tomasz
– Kulesza Cezary
– Sarnowski Mateusz
– Czop Marcin
– Piernicki Karol
– Gratunik Andrzej
– Lańska Marta
– Końko Piotr
– Wojciechowski Kamil
– Posiewała Marek
– Miechowski Michał
– Żeligowska Ewa
– Wiraszka Maciej

pom./mazowiecki
wielkopolski
dolnośląski
zachodniopomorski
warmińsko–mazurski
lubelski
kujawsko–pomorski
lubuski
wielkopolski
małopolski/doln.sląski
zachodniopomorski
łódzki
mazowiecki
dolnośląski
mazowiecki

Szczebel centralny sędziowie z listy TOP 2010
– sędziowie okręgowi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bloch Wojciech
Dziuba Adam
Filipiak Arkadiusz
Gaweł Tomasz
Gorzelańczyk Marek
Gutowska Marlena
Kaniecki Arkadiusz
Kwiatkowska Katarzyna
Marciniak Wojciech
Pach Jakub

– Stoń Marcin
– Dziuba Wojciech
– Filipiak Tomasz
– Siedlicki Tomasz
– Kuliński Wojciech
– Pokrzywnicka Malwina
– Kupferschmid Bartosz
– Taczyński Michał
– Kowalak Bartosz (związk.)
– Węgrzyn Piotr

– 46 –

śląskie
wielkopolskie
podlaski
lubuskie
łódzkie
śląskie
kujaw.–pomor.
kujaw.–pomor.
wielkopolskie
małopolski

Wykaz delegatów na sezon 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Brenk
Chocianowski
Chudzicki
Cieśliński
Cłapiński
Czapla
Czochra
Dutka
Eliasz
Franczak
Grzybowski
Jarosz
Klimkowicz
Kowalski
Madejak
Majchrzak
Manyś
Matuszewski
Michalik
Mikołajczak
Mikołajczak
Moczygemba
Musialik
Musiał
Puszkarski
Szajna
Szczepański
Szymanowski
Świętoń
Tarczykowski
Tupaj
Uszyński
Wilczak
Wróblewski
Zapiórkowski
Żabczyński

Piotr
Andrzej
Piotr
Ireneusz
Sławomir
Zbigniew
Jan
Andrzej
Jerzy
Paweł
Mieczysław
Jacek
Ryszard
Janusz
Aleksander
Wojciech
Krzysztof
Ryszard
Wojciech
Adam
Andrzej
Szczepan
Paweł
Marek
Stanisław
Marek
Henryk
Grzegorz
Janusz
Zbigniew
Zbigniew
Zbigniew
Piotr
Jacek
Andrzej
Marek
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wielkopolski
łódzki
wielkopolski
warmińsko–mazurski
łódzki
warmińsko–mazurski
lubelski
zachodniopomorski
mazowiecki
małopolski
pomorski
łodzki
opolski
dolnośląski
mazowiecki
mazowiecki
wielkopolski
zachodniopomorski
małopolski
dolnośląski
dolnośląski
śląski
śląski
opolski
lubelski
mazowiecki
pomorski
śląski
świętokrzyskie
zachodniopomorski
warmińsko–mazurski
zachodniopomorski
śląski
mazowiecki
małopolski
pomorski

Wykaz młodych delegatów
na sezon 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Baranowski
Baum
Budziosz
Jaworski
Lemanowicz
Majchrowski
Góralczyk
Majka
Olesiński
Solodko
Solodko
Szynklarz
Szynklarz
Tarczykowski
Wojdyr
Wojtyczka

Marek
Miroslaw
Grzegorz
Andrzej
Bogdan
Miroslaw
Marek
Marek
Tomasz
Leszek
Arkadiusz
Jaroslaw
Mariusz
Jakub
Piotr
Grzegorz
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mazowiecki
mazowiecki
świętokrzyski
dolnośląski
mazowiecki
pomorski
mazowiecki
śląski
świętokrzyski
mazowiecki
mazowiecki
opolski
opolski
zachodniopomorski
pomorski
śląski

