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Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
Zakończyliśmy rozgrywki we wszystkich kategoriach wiekowych, a więc możemy
ogłosić, że sezon 2007/2008 jest już poza nami. Przed nami czas wakacyjnego wypoczynku i posezonowego rozliczenia naszych boiskowych występów. Długo wydawało
się, że pomimo kilku słabiej sędziowanych meczów, będziemy mogli zaliczyć ten
sezon jako jeden z bardziej udanych w ostatnich latach.
Niestety, mecz półfinałowy w ramach play-off ligi męskiej, w którym sędziowie
nie utrzymali do końca zawodów przyjętej linii progresywnego karania, był przyczynkiem do fali krytyki całego naszego środowiska przez sympatyków drużyny KS Vive
Kielce. Emocje zawodników i kierownictwa tej drużyny wyszły zdecydowanie poza
ramy ogólnie przyjętych norm krytyki.
Swoje zaniepokojenie poziomem sędziowania centralnych rozgrywek w naszej
dyscyplinie, wyraził również w znanym powszechnie z przekazów medialnych liście
do Zarządu ZPRP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a zarazem Poseł
na Sejm RP Pan Zbigniew Pacelt.
Sytuacja ta spowodowała szczególną mobilizację sędziów w końcowej fazie rozgrywek. Znalazło to odbicie w bardzo dobrej atmosferze panującej podczas wszystkich
spotkań w strefie medalowej i pozwoliła zakończyć wszystkie rodzaje rozgrywek bez
jakichkolwiek incydentów.
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy meczu, na list Pana Posła Zbigniewa
Pacelta odpowiedział Prezes naszego Związku, Pan Andrzej Kraśnicki. W swoim liście
napisał między innymi, iż „pojedyncze, nie wynikające ze złej woli incydenty, nie
powinny rzutować na całość oceny sędziowania meczów piłki ręcznej w Polsce”
a także, że „szczegółowa analiza sędziowskich decyzji przeprowadzona m.in. na antenie TVP Sport nie potwierdziła stawianych arbitrom zarzutów dotyczących stronniczego sędziowania”. W końcowej części listu Pan Prezes skierował zaproszenie do
udziału w posiedzeniu Zarządu Związku, które miało być poświęcone m.in. sprawom
sędziowskim. Posiedzenie Zarządu, na którym omawiano problemy środowiska
sędziowskiego odbyło się 20 czerwca br. i uczestniczył w nim oddelegowany przedstawiciel Pana Ministra dr Jerzy Eliasz.
Szeroka dyskusja, jaką wywołały w naszym środowisku okoliczności związane z
tym meczem, unaoczniła nam szczególne problemy wynikające z braku środków służących do profesjonalnego przygotowania sędziów do coraz trudniejszych obowiązków. Złożoność przepisów, bardzo często niezrozumiałych dla kibiców, coraz większa
dynamika gry, presja wywoływana przez kibiców, ale także przez działaczy klubowych, konieczność podejmowania natychmiastowych decyzji, wszystko to sprawia, że
sędziowie stoją przed niezwykle trudnym zadaniem i nie są w stanie uniknąć pomyłek, które towarzyszą nam na wszystkich szczeblach rozgrywek. Dla poprawy tej sytuacji Zarząd Związku podjął decyzje, na mocy, których niektóre, wybrane przez Kolegium Sędziów mecze II ligi będą obserwowane przez obserwatorów ZPRP, którzy będą
również na wszystkich meczach ekstraklasy sezonu 2008/2009.
Przygotowując się do następnego sezonu pamiętajcie, że największa ilość błędów
w minionym sezonie miała swoje podłoże w braku konsekwencji w egzekwowaniu
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przepisów gry /szczególnie z zakresu progresywnego karania/, co wynikało z niewłaściwej koncentracji, która swoje źródła miała w niedostatecznej kondycji. A więc,
zachęcam do aktywnego wypoczynku.
Końcowe dni maja przyniosły smutne wiadomości. W odstępie jednego dnia, po
ciężkiej chorobie opuścili nas na zawsze Ryszard Kaniut i Maciej Herra. Jeszcze niedawno byli wśród nas, czerpali radość z sędziowania. Smutek i pustka.
Aktualny Biuletyn, z racji terminu jego wydania może służyć jako wakacyjna lektura. Znajdziecie w nim aktualne i nieco „historyczne” materiały.
Zachęcam do zapoznania się z „Drogą do Pekinu”, zatrzymajcie się na chwilę przy
relacjach naszych młodych kolegów z ich występów w Portugalii i Danii. Szczególnie,
że emocjonalnie opisują swoje egzaminacyjne przygody.
W artykule „Śląscy giganci” przypominamy sylwetki naszych Wielkich Kolegów z
okręgu śląskiego, którzy zakończyli przygodę z gwizdkiem. Koledzy Edmund Piasecki,
Zygmunt Miliczek, Józef Rygielski, Marian Kozera oraz Antoni Koźlik mogą służyć
młodym adeptom sędziowania za wzór do naśladowania.
Wiedzę o naszym stanie posiadania zaczerpniecie z materiału opracowanego
przez Wojtka Michalika po corocznym spotkaniu Kolegium z przewodniczącymi KS
WZPR-ów. W tym roku ponownie byliśmy gośćmi Andrzeja Jaworskiego i jego kolegów, którzy perfekcyjnie przygotowali nasze spotkanie, tym razem w Polkowicach.
Szczególnie zachęcam do przeczytania artykułu Marka Góralczyka poświęconego
kolejnej interpretacji wybitnie niesportowego zachowania w ostatniej minucie
meczu. Ta zmodyfikowana przez IHF interpretacja będzie obowiązywała od nowego
sezonu rozgrywkowego i była prezentowana trenerom podczas kursokonferencji
w Elblągu i Kielcach.
Miło mi zakomunikować, że w wyniku pozytywnych wyników egzaminu przeprowadzonego w czerwcu w Płocku, grono sędziów związkowych powiększy się o 28
osób. Serdecznie gratuluję i oczekuję potwierdzenia bardzo wysokiej formy zaprezentowanej podczas egzaminu na naszych boiskach.
Podczas wakacyjnego wypoczynku, trzymajcie kciuki za udane występy naszych
przedstawicieli w rozgrywkach międzynarodowych. Miło by było, aby udane występy
Mirka Bauma i Marka Góralczyka podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie doprowadziły do powtórki sprzed czterech lat. I tym razem podczas finału spotykamy się przecież w Gdańsku. A może więc. Trzymajmy kciuki. W Akademickich Mistrzostwach
Świata w Wenecji reprezentować nas będą: Leszek Sołodko, Marek Baranowski, Bogdan Lemanowicz i Bartosz Leszczyński.
W imieniu członków Kolegium, życzę miłego wypoczynku

Henryk Szczepański
PS. Dnia 20. 06. 2008 roku Zarząd ZPRP podjął uchwałę nr 29/08 zmieniającą przepisy
dotyczące wysokości ryczałtów sędziowskich oraz zasad i trybu ich rozliczania. W Biuletynie publikujemy uchwałę oraz zaktualizowaną „Tabelę Ryczałtów Sędziowskich”.
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1. Odeszli od nas

Ryszard Kaniut
Ze smutkiem i wielkim żalem opolskie środowisko piłki ręcznej, a zwłaszcza
grono sędziowskie, przyjęło wiadomość o
śmierci naszego Kolegi Ryszarda Kaniuta.
Mimo, iż Rysiek chorował od dłuższego czasu, to nikt z jego kolegów nie przypuszczał, że rozstanie się z nami tak szybko.
Rysiu urodził się 4 maja 1952 r. w
Opolu-Grudzicach. Tam też uczęszczał do
szkoły podstawowej, po ukończeniu, której kontynuował naukę w Technikum
Budowlanym w Opolu. Był z całą pewnością dobrym fachowcem skoro powierzano mu odpowiedzialne zadania w dozorze Opolskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłu Lekkiego. Ten jego profesjonalizm, otwartość na ludzi i ich problemy, jednały mu szerokie grono życzliwych współpracowników. Potrafił być przy
tym konkretnym i wymagającym przełożonym dla podwładnych, ale też wielce samokrytycznym wobec siebie. W roku 1985 zawarł związek małżeński i te nowe uwarunkowania sprawiły, że zmienił profesję, współpracując ze swoim teściem w prowadzeniu warsztatu ślusarsko-kowalskiego, by wreszcie przez ostatnie 15 lat wspomagać
żonę w prowadzeniu apteki. Był człowiekiem o szerokich horyzontach, toteż bez problemów radził sobie w każdej zawodowej sytuacji.
Największą jego pasją była jednak piłka ręczna, której to dyscyplinie poświęcił całe
swoje pozazawodowe zainteresowania i prywatny czas. Od najmłodszych lat był z nią
związany jako zawodnik „Kolejarza” Opole, który to klub był niejako przypisany do tej
dzielnicy Opola, by wreszcie w roku 1973 zdecydować się na zostanie sędzią piłki ręcznej. Przymioty, o których wyżej, pozwoliły mu na doskonałe „wejście” w środowisko
opolskich arbitrów od samego początku zjednując sobie przychylność tego gremium. Z
każdym meczem nabierał boiskowego obycia i sędziowskich umiejętności. W r. 1980
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zostaje mianowany sędzią związkowym, by już w rok później rozpocząć rozstrzyganie
sporów na arenach ligowych kraju. Każdy z jego boiskowych partnerów wiedział, że
zawsze może liczyć na fachowość i odpowiedzialność Rysia, a jego łatwość nawiązywania kontaktów ułatwiała mu porozumienie na linii zespół – trener – sędzia. Swoje
ligowe sędziowanie zakończył w roku, 1991 ale jeszcze przez kolejny rok wprowadzał
młodych adeptów sztuki sędziowskiej w arkana „handbalowej Temidy”. Od samego
początku swej przygody z piłką ręczną, udzielał się jako społeczny działacz komisji
sędziowskiej, kolegium ligi terytorialnej czy wreszcie zarządu okręgu. Jest jednym z
nielicznych sędziów Opolszczyzny, który przesędziował ponad 1000 spotkań! Co jest
dobitnym dowodem na jego aktywność sportową. Do ostatka żył piłką ręczną, był w
stałym kontakcie z kolegami sędziami, żył ich problemami boiskowymi, interesował
się ich życiem prywatnym, zawsze będąc gotowym do pomocy.
Ciężka, nieuleczalna choroba, z którą walczył przez ostatnie osiem lat, uniemożliwiła mu kontynuowanie jego sportowej pasji. Dzielnie jednak znosił ból, postępujące
kalectwo i powtarzające się nawroty choroby. Ostatnie rokowania były już, niestety,
przygniatające, a wyniszczony choroba organizm Rysia nie zdołał się obronić. Zaopatrzony świętymi sakramentami zmarł o godz. 7.30 25 maja 2008 r.
Pożegnaliśmy Ryśka Kaniuta na Mszy Św. w kościele p.w. Matki Boskiej Fatimskiej
w Opolu-Grudzicach, po której odprowadzono zwłoki na cmentarz w Grudzicach, na którym spoczął w pobliżu swojego ojca Alberta, równie zasłużonego sędziego i działacza.
Sędziowska postawa naszego Kolegi Ryszarda Kaniuta będzie dla nas wszystkich
przykładem i drogowskazem sędziowskiej rzetelności i zaangażowania.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!
Marek Musiał
Ryszard Klimkowicz
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„Odeszła od nas dobra dusza...”
Maciej Herra
Dnia 5 stycznia tego roku Maciej Herra
wybierał się jako sędzia na zawody piłki
ręcznej do Leszna. Niestety na mecz nie
dojechał... Ciężko zachorował na serce. Od
tamtego czasu bliscy i przyjaciele żyli
nadzieją, że wróci do zdrowia. Jednak choroba nie dała za wygraną, a medycyna okazała
się bezsilna. Po blisko półrocznej walce z
chorobą dnia 26 maja o godz. 10.00 Maciej
odszedł na zawsze. Pozostawił w bólu żonę i
córkę, a w smutku wszystkich, którzy go
znali.
Swoją karierę sędziowska rozpoczął w
marcu 1978 roku zostając sędzią kandydatem. Sędziowanie było tradycją rodzinną.
Jego ojciec Władysław poświęcił szczypiorniakowi całe życie. Maciej podnosił swoje
kwalifikacje sędziowskie zostając sędzią
okręgowym w 1980 roku, a w 1986 na egzaminie w Gdyni został sędzią związkowym.
Od początku kariery partnerem sędziowskim Macieja był Piotr Chudzicki, z którym
sędziowali zawody szczebla centralnego, II oraz I ligi. W dalszym przebiegu kariery
partnerami Macieja byli: Jarosław Maciejewski, Marek Lański oraz Tomasz Głowacki,
z którym zakończył karierę szczebla centralnego w sezonie 2005/2006. Przez cały czas
był aktywnym współpracownikiem Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej. Dał się
poznać jako życzliwy kolega, wytrawny grzybiarz i niezawodny przyjaciel.
Przeżył zaledwie 51 lat.... W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako dobry człowiek, taka dobra dusza....
Przyjaciele Maćka z Wielkopolskiego ZPR
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2. Śląscy Giganci
Sezon 2006/2007 był ostatnim sezonem czynnego sędziowania dla pięciu, niezwykle zasłużonych sędziów Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach.
Dzięki uprzejmości Przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP możemy przedstawić zarys bogatej kariery oraz przybliżyć ich sylwetki na łamach Biuletynu KS.
Obecnie, dla większości czynnych sędziów, osoby zupełnie nieznane, lecz w czasach swej świetności stanowiły wzory godne naśladowania. A oto oni:

Edmund Piasecki – egzamin na sędziego zdał 19 lipca 1950. Jako sędzia boiskowy
przeszedł wszystkie szczeble w rozgrywkach centralnych, gdzie zakończył karierę jako
obserwator- kwalifikator sędziów. W sumie prowadził 1310 meczów. Działał również
przez wiele lat w komisji sędziowskiej Śląskiego ZPR w Katowicach, gdzie wyróżniał się
swoją skrupulatnością jako skarbnik tej komisji. Za swoją działalność zastał odznaczony licznymi wyróżnieniami, których zwieńczeniem jest „Złota odznaka zasłużonego
działacza kultury fizycznej”. Zakończył karierę po 57 latach działalności.

Zygmunt Miliczek – sędziował od 5 listopada 1957 i po 50 latach zakończył swoją
działalność. Prowadził zawody we wszystkich klasach rozgrywkowych, a po zakończeniu kariery jako sędzia boiskowy, stał się bardzo cenionym obserwatorem sędziów.
Łącznie przesędziował 2015 meczów. Był również bardzo aktywnym działaczem Śląskiego ZPR. Działał przez wiele lat w komisji sędziowskiej, a następnie w komisji gier
i dyscypliny. Również odznaczony za działalność licznymi wyróżnieniami m.in. „Złotą
odznaką zasłużonego działacza kultury fizycznej”, „Diamentową odznaką ZPRP” oraz
„Medalem ZPRP za zasługi dla rozwoju dyscypliny”.
Józef Rygielski – swoją 45-letnią karierę rozpoczął w dniu 6 czerwca 1962. Pomimo tego, że jego działalność na szczeblu centralnym nie była tak ogromna, jak na szczeblu lokalnym, swoim zaangażowaniem zasłużył na uwagę i szacunek. Jego dokonania
na terenie macierzystego okręgu stawiają go w pierwszym szeregu, zarezerwowanym
dla najbardziej zasłużonych sędziów Śl.ZPR. Przede wszystkim jego wrodzony talent
pedagogiczny sprawił, że był nauczycielem i wychowawcą dla niezliczonych pokoleń
sędziów stawiających swe pierwsze kroki na boisku. Jego spokojne i rzeczowe uwagi
oraz niezwykle zrównoważona osobowość sprawiała, że każdy obserwowany chętnie
wysłuchiwał wskazówek udzielanych po meczach. Najcenniejszą jednak kartę zapisał
jako działacz Śl.ZPR. Przepracował w komisji sędziowskiej ponad 42 sezony! Jak sam
mówi „przeżył jedenastu przewodniczących”. Dzięki jego pracy jako sekretarza KS
mamy szczegółowo zaprotokołowane 42 sezony działalności, a każdy z sędziów skrupulatnie wyliczoną ilość przeprowadzonych meczów. Józek – jak sam sobie wyliczył
sędziował 2456 meczów. Uhonorowany również licznymi odznaczeniami: w tym
„Srebrną odznaką zasłużonego działacza kultury fizycznej”, „Diamentową odznaką
ZPRP” oraz „Medalem ZPRP za zasługi dla rozwoju dyscypliny”.
–8–

Czterech z pięciu bohaterów w towarzystwie młodszych stażem kolegów. Od lewej siedzą:
Marian Kozera, Antoni Koźlik, Piotr Warwas. Stoją: Witold Sobiech, Edmund Piasecki, Zygmunt Miliczek, Leon Pichen.

Marian Kozera – sędzia od 22 stycznia 1964. Swoją bogatą karierę, w trakcie, której
prowadził zawody na wszystkich szczeblach rozgrywkowych zakończył po 43 latach działalności. Po zakończeniu kariery jako sędzia boiskowy, bardzo angażował się w pracę
obserwatora-kwalifikatora sędziów, dzięki czemu przyczynił się do rozwoju wielu pokoleń sędziów. Łącznie prowadził 2020 meczów. Wiele lat kariery spędził w pracy w komisjach Śl.ZPR. Początkowo w komisji sędziowskiej, a następnie, i praktycznie do końca
kariery czynnego sędziego, w komisji gier i dyscypliny. Za swoją działalność odznaczony
wieloma wyróżnieniami m.in. „Srebrną odznaką zasłużonego działacza kultury fizycznej”,
„Złotą odznaką ZPRP” oraz „Medalem ZPRP za zasługi dla rozwoju dyscypliny”.
Antoni Koźlik – sędziuje od 22 grudnia 1964. Według statystyk prowadził w swej
karierze 963 mecze. Ta niewielka, w porównaniu do wyżej wymienionych, liczba
meczów spowodowana jest tym, że przedkładał on raczej pracę wychowawczą z młodzieżą ponad własną karierę. Dał się poznać jako jeden z najbardziej aktywnych działaczy i trenerów zespołów młodzieżowych jednego z katowickich klubów. To u jego boku
wyrastali późniejsi bohaterowie ligowych parkietów. Po zakończeniu pracy w klubie,
swój talent działacza rozwijał nadal w komisji gier i dyscypliny Śl.ZPR, w której zresztą
wciąż pracuje. Jego praca również została uhonorowana licznymi odznaczeniami, najważniejsze z nich to: „Złota odznaka zasłużonego działacza kultury fizycznej”, „Diamentowa odznaka ZPRP” oraz „Medal ZPRP za zasługi dla rozwoju dyscypliny”.
opracował: Grzegorz Wojtyczka
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3. Droga do Pekinu
Mirosław Baum
Każdy z młodych sędziów, rozpoczynając karierę, marzy, aby sędziować najwyższą
klasę rozgrywek w swoim kraju, następnie zostać sędzią międzynarodowym i „gwizdać” Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata oraz Igrzyska Olimpijskie.
W historii polskiej piłki ręcznej ten najwyższy zaszczyt był dotychczas dany 3
parom sędziowskim. Przypomnę, iż byli to:
• w 1980 roku Moskwa: WŁADYSŁAW ARCISZEWSKI – ZDZISŁAW JEZIORNY
• w 1992 roku Barcelona: MAREK SZAJNA – JACEK WRÓBLEWSKI
• w 2004 roku Ateny: MIROSŁAW BAUM – MAREK GÓRALCZYK
Z powyższego zestawienia wynika, że polskie pary sędziowały na Igrzyskach Olimpijskich co 12 lat. Na szczęście ta zasada została skutecznie przez nas obalona!
W dniu 5 lutego 2008 roku przyszła z IHF oficjalne nominacja do turniejów piłki
ręcznej Beijing 2008 i ku naszej ogromnej radości znaleźliśmy się wśród 15 par wyznaczonych z całego świata.
Oprócz nas na powyższej liście są koleżanki z Chin oraz koledzy z: Brazylii, Egiptu,
Iranu, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Danii, Szwecji, Słowenii, Rumunii, Ukrainy, Łotwy
i Rosji.
Dla kogoś mniej zorientowanego może wydawać się, że nic szczególnego się nie
wydarzyło, wszak para Baum – Góralczyk sędziowała już w Grecji w 2004 roku i to
mecz finałowy turnieju kobiet, więc powinni spodziewać się tej nominacji.
Może i tak, logicznie i statystycznie tak to powinno być. Ale w życiu często teoria
nie zawsze ma potwierdzenie w praktyce.
Z 15 wyżej wymienionych par tylko my oraz pary: francuska BORD – BUY, niemiecka LEMME – URLICH i hiszpańska BRETO – HUELIN ponownie będzie „gwizdać”
turniej olimpijski.
Tak, więc w okresie 4 lat utrzymaliśmy się i nadal należymy do elity sędziowskiej.
Czas ten jednak był okresem bardzo intensywnym, zarówno, jeżeli chodzi o „praktykę” sędziowską, jak i przygotowania teoretyczne i fizyczne! W poprzednich artykułach pisałem o naszych zmaganiach na: Mistrzostwach Afryki, a w ostatnim zamieściłem informacje o finale Mistrzostw Europy kobiet w Szwecji. W tym pragnę pokazać
dalszą drogę, która, jak się okazało, zaprowadziła nas do Pekinu!
W poprzednim sezonie sędziowaliśmy pasjonujący mecz rewanżowy finału Ligi
Mistrzów: THW Kiel – Flensburg, a potem pamiętny 5 mecz Zagłębie Lubin – Wisła
Płock z dogrywkami i rzutami karnymi. Następnie zaczęły się wakacje, ale nie dla nas!
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W sierpniu 2007 roku zostaliśmy powołani na „camp” do Bad Urach (GER), gdzie
wśród 17 par z całego świata mieliśmy „walczyć” o nominacje na grudniowe Mistrzostwa Świata Kobiet we Francji!
Cóż trzeba było zakasać rękawy i dobrze się przygotować. Podczas tygodniowego
pobytu w Niemczech musieliśmy zdawać testy teoretyczne, zaliczyć shuttle-run test
(test biegowy z analizą zakwaszenia krwi) oraz wykazać się dobrym sędziowaniem.
Sędziowaliśmy podczas turnieju klubowego kobiet (czołowe zespoły europejskie)
2 mecze, w tym mecz finałowy.
Wypadliśmy bardzo dobrze, czego efektem była nominacja na Mistrzostwa Świata
Kobiet we Francji.
Był to pierwszy poważny krok w drodze do Igrzysk Olimpijskich.
Jesień 2007 roku mieliśmy bardzo pracowitą na arenie międzynarodowej. Obok
„zwykłych” meczów Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn sędziowaliśmy 2 towarzyskie
mecze mężczyzn FRANCJA – EGIPT oraz 2 mecze kobiet podczas Pucharu Świata w
Danii 16-21.10.07 (FRA – NOR i RUS – BRA).

XVIII Women`s World Championship in France odbywały się w terminie 2-16 grudnia 2007 r..
W międzyczasie otrzymaliśmy płytę DVD poturniejową (Bad Urach), na której
komisja sędziowska IHF przygotowała 23 sytuacje meczowe „z krokami” (decyzje prawidłowe i złe), 20 sytuacji z faulem ataku, 30 sytuacji z rzutami karnymi (podyktowanymi i nie) oraz dodatkowo z progresywnym karaniem. Oprócz powyższych zamieszczono również 27 innych sytuacji do rozstrzygnięcia przez sędziów. Musieliśmy je
obejrzeć, przeanalizować i na piśmie wysłać rozstrzygnięcia, jakie byśmy w owych
sytuacjach zastosowali.
Nasz odlot do Francji nastąpił już 30 listopada. W Paryżu odbyliśmy jeszcze intensywny kurs sędziowski, trwający 3 dni.
Turniej rozgrywany był przez 24 zespoły podzielne na 6 grup (po 4 drużyny).
Grupa A Pau
FRA, CRO, ARG, KAZ
Grupa B St. Brieuc
RUS, BRA, MKD, AUS
Grupa C Lyon
NOR, AUT, ANG, DOM
Grupa D Toulon
ROU, POL, CHN, TUN
Grupa E Nimes
HUN, ESP, JPN, CGO
Grupa F Nantes
GER, KOR, UKR, PAR
Po dwa pierwsze zespoły awansowały do drugiej rundy, gdzie w Metz (zespoły grup
A, B, C) i w Dijon (grup D, E, F) rozgrywały mecze o miejsca 1-12.
Pozostałe drużyny (trzecie i czwarte w grupach podstawowych) pojechały do Beauvais, gdzie rozgrywały tzw. President`s Cup o miejsca 13-24.
Zespoły z Metz i Dijon po drugiej rundzie przeniosły się do Paryża, gdzie grano
ćwierćfinały, półfinały, mecze o miejsca oraz finałowe o medale.
Na Mistrzostwa Świata Kobiet do Francji powołano 18 par z całego świata. Byli to:
BLR
Gousko/Repkin
BRA Favreto/DeMello
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CHN
DEN
EGY
FRA
GER
KUW
LTU
NOR
POL
POR
UKR
FRA
LAT
ROU
RUS
SLO

Liu/Liu
Gjeding/Hansen
Al Maamly/Shaaban
Lazaar/Reveret
Geipel/Helbig
Al Mutawa/Al Suwailem
Gatelis/Mazeika
Hansen/Pettersen
Baum/Goralczyk
Cacador/Nicolau
Rakytina/Tkachuk
Bord/Buy
Licis/Stolarovs
Din/Dinu
Chernega/Poladenko
Kristic/Ljubic

Oczywiście mieliśmy świadomość, iż jest to jeden z etapów w drodze do Pekinu.
W pierwszym etapie mistrzostw sędziowaliśmy grupę C w Lyonie – mecze AustriaDominikana oraz Angola-Austria. Następnie udaliśmy się do Metz, a ku naszej radości
reprezentacja Polski awansowała do 12-stki i grała w Dijon.
W Metz sędziowaliśmy mecz Norwegia – Rosja (rewanż za finał ME w Szwecji) –
głównych faworytów mistrzostw oraz mecz Macedonia – Chorwacja – istotny dla tych
zespołów, aby mieć ew. szansę grać w turniejach przedolimpijskich.
W fazie końcowej mistrzostw w Paryżu dostąpiliśmy zaszczytu sędziowania meczu
półfinałowego Norwegia – Niemcy.
Na finał nie mieliśmy szans, gdyż przewidywano mecz Norwegia – Rosja, a taki już
sędziowaliśmy wcześniej w drugiej fazie mistrzostw.
Z Paryża wracaliśmy z poczuciem dobrze wykonanej pracy.
Francuski turniej był doskonale przygotowany przez organizatorów, a co najważniejsze prawie na każdym meczu był komplet publiczności.
Po powrocie z Francji na odpoczynek nie mieliśmy zbyt dużo czasu, wszak zaraz
były Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, a należało się dobrze przygotować do
Mistrzostw Europy Mężczyzn, na które to również otrzymaliśmy nominacje.
Na początku stycznia zaliczyliśmy jeszcze mecz Ligi Mistrzów Kobiet – Hypo Wiedeń kontra Łada Togliatti.

Men`s European Championship in Norway rozpoczęły się 17 stycznia, ale
my sędziowie musieliśmy przybyć do Oslo już 14.01. 2008 roku. Na dodatek Federacja
Danii i Niemiec postanowiły zaprosić nas tuż przed mistrzostwami (12.01) na 2 mecze
towarzyskie do Arhus i Kiel. Sędziowaliśmy mecz Dania – Niemcy, a tuż po nim autem
udaliśmy się do Kiel, gdzie następnego dnia „gwizdaliśmy” przy 10 tys. widowni mecz
Niemcy – Dania. Po meczu (w niedzielę) zostaliśmy w hotelu, a następnie w poniedziałek rano udaliśmy się do Hamburga, skąd bezpośrednio odlecieliśmy do Oslo.
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Do Mistrzostw Europy wyznaczono 12 czołowych par europejskich, a tylko 3 z nich
(my, Francuzi i Rosjanie) miesiąc wcześniej sędziowały Mistrzostwa Świata Kobiet.
Powołanie otrzymały pary:
Poladenko/Chernega
RUS
Reisinger/Kaschütz
AUT
Baum/Goralczyk
POL
Abrahamsen/Kristiansen NOR
Olesen/Pedersen
DEN
Visekruna/Stanojevic
SRB
Canbro/Claesson
SWE
Lemme/Ullrich
GER
Bord/Buy
FRA
Breto/Huelin
ESP
Vakula/Liudovyk
UKR
Bejenariu/Cirligeanu
ROU
Mini kurs sędziowski trwał 2 i pół dnia. Między innymi mieliśmy spotkanie, z Bo
Karlssonem ze Szwecji, ekspertem komisji sędziowskiej UEFA, na temat przygotowania się sędziów piłki nożnej do najważniejszych meczów i turniejów mistrzowskich.
Inne ciekawe zajęcia poprowadził czołowy trener piłki ręcznej Viggo Sigurdsson
z Islandii na temat współpracy na linii trener – zawodnik – sędzia.
Podczas kursu należało również zaprezentować swoje przemyślenia (to było zadanie domowe) na tematy:
• progresja (3 pary: AUT, NOR, RUS)
• sytuacje w polu bramkowym (ESP, SWE, UKR)
• kryteria dotyczące rzutu karnego (DEN, GER, ROU)
• faul ofensywny – np. prowokowanie przez obrońcę (FRA, POL, SRB)
Na koniec czekał nas jeszcze Shuttle Run Test w wersji bez pobierania krwi, za to
w wersji coraz szybszego tempa biegu. Tylko nielicznym udało się zaliczyć ten test, na
szczęście Marek i ja daliśmy sobie z nim radę.
Mecze turnieju były rozgrywane, w pierwszej fazie, w czterech miastach:
Grupa A – Stavanger
Grupa B – Drammen
Grupa C – Bergen
Grupa D – Trondheim
Zespoły grały każdy z każdym i po trzy najlepsze awansowały dalej, natomiast 4-te
wracały do domu.
Na początek mistrzostw sędziowaliśmy mecz ESP – HUN, następnie FRA – ISL,
a kolejnym był mecz ESP – SWE. Nasza praca została bardzo wysoko oceniona, czego
efektem była nominacja do sędziowania półfinału, tzn. meczu Chorwacja – Francja.
Mecze półfinałowe są zawsze najtrudniejsze do prowadzenia, ten także się takim okazał.
Po turnieju wracaliśmy do domu zadowoleni, choć do końca nie wiedzieliśmy, czy
znajdziemy się wśród par wytypowanych z grona sędziujących we Francji i Norwegii
do prowadzenia meczów w Pekinie.
Jak już wspomniałem na początku tegoż artykuły, 5 lutego br. niepewność nasza
została rozwiana – dostaliśmy nominacje na Pekin!!!
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Oczywiście droga do Pekinu jeszcze się nie skończyła. W międzyczasie sędziowaliśmy ważne i trudne mecze w europejskich pucharach:
Zagreb CRO – Portland San Antonio ESP
Celje SLO – Barcelona ESP
Vesprem HUN – Kolding DEN
Byliśmy też we Francji gdzie w Nimes, wraz z parami z Chin i Brazylii, sędziowaliśmy turniej przedolimpijski kobiet, a podczas niego 2 mecze FRA – KOR oraz KOR –
CIV. Awans uzyskały zespoły Francji i Korei. Niestety w analogicznym turnieju w
Rumunii odpadł nasz kobiecy zespół – wielka szkoda!!!
Ostatnio sędziowaliśmy półfinał Ligi Mistrzów Mężczyzn Ciudad Real ESP – HSV
Hamburg GER – wielki mecz, na parkiecie cała plejada gwiazd!
Teraz czekamy na informację o biletach do Chin i rezerwujemy sobie urlopy w
pracy, gdyż sierpień spędzimy w Chinach (wyjazd 5.08, a powrót 25.08)
Uff, wreszcie trochę czasu na polską ligę. półfinały play off kobiet Piotrków –
Lublin i mężczyzn Wisła Płock – MMTS Kwidzyn.
Na koniec gratulacje naszych panów, którzy na turnieju we Wrocławiu uzyskali
awans olimpijski i lecą z nami do Chin (będzie nam raźniej)!
A dla młodych koleżanek i kolegów sędziów życzenia, aby im też kiedyś udało się
„załapać” na Igrzyska Olimpijskie (wszak my najpóźniej za 2 lata kończymy wspólne
sędziowanie... tak, tak, pięćdziesiątka na karku).
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4. Kurs na sędziów międzynarodowych
EHF 25 – 31 kwietnia 2008
Lagoa – Algarve – Portugalia
Bartosz Leszczyński – Marcin Piechota
Jak by tu zacząć… Nie raz czytaliśmy relację naszych Koleżanek i Kolegów ze swoich
zagranicznych wyjazdów, wielkich imprez. Jednak każdy taki artykuł to inna historia.
A więc zaczynamy.
Za górami za lasami w leśniczówce mieszkał koło marketu „Żabka”…. Uppss, to
nie ta historia…
Informację o powołaniu nas na egzaminy na sędziów międzynarodowych przekazał nam Przewodniczący Henryk Szczepański i na wstępie zaznaczył „biegać, biegać,
biegać”. Do wyjazdu było 6 tygodni, a sam kurs przewidziany był w terminie 25.04 –
31.04. 2008 r. w miejscowości Lagoa – Algarve (POR), podczas którego również był rozgrywany Międzynarodowy Turniej reprezentacji kobiet z aktualnymi mistrzyniami
świata zespołem Norwegii na czele. Poza reprezentacją Norwegii w turnieju brały
udział reprezentacje: Portugalii, Chin, Islandii, Turcji, Brazylii.
Podczas przygotowań byliśmy w stałym kontakcie z Kolegium Sędziów gdzie otrzymywaliśmy wskazówki, w jaki sposób być najlepiej przygotowanym do wyjazdu.
Pełne wsparcie otrzymaliśmy od Bogdana Lemanowicza i Marka Baranowskiego, a
informacje przysłane przez Marka Góralczyka gdzie wskazał nam kilka istotnych spraw
były dla nas bardzo przydatne.
Zaczęliśmy, więc przygotowania wiedząc, że stoimy przed szansą, która może się
nie powtórzyć. Każdy z nas przygotowywał się indywidualnie (bieganie, język obcy,
testy) mając do siebie pełne zaufanie i wiedząc, że żaden z nas nie odpuści „tematu” i
da z siebie wszystko ile tylko może. Jechaliśmy reprezentować Związek Piłki Ręcznej
w Polsce jechaliśmy reprezentować środowisko polskich sędziów, którzy cenieni są za
swoją pracę na boiskach Europy i świata, a to zobowiązuje.
Kilka dni później przesłano do nas informację z biura EHF z planem zajęć podczas
egzaminu, a także dowiedzieliśmy się, kto będzie reprezentował Europejską Federację
Piłki Ręcznej, osobami tymi byli:
Viktor Konoplyastyy Ukraina
Terje Anthonsen
Norwegia
Zoltan Marczinka
Węgry
Helmut Höritsch
Austria
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Były podane również pary sędziowskie, które zostały powołane na egzamin:
Kjersti Arntsen / Ida Gullaksen*
Norwegia (EHF Status)
Bartosz Leszczynski / Marcin Piechota
Polska
Ivan Mosorinski / Aleksandar Pandzic
Serbia
Daniel Accoto Martins / Roberto Accoto Martins
Portugalia
Ricardo Luis Fonseca / Duarte Santos
Portugalia
Jasmin Kliko / Michael Johansson
Szwecja
Dalsza część informacji dotyczyła wszystkich rodzajów testów, które miały być
przeprowadzone podczas egzaminu. Sprawdzenie przygotowania fizycznego miało
polegać na przebiegnięciu dwóch różniących się od siebie typów biegu. Znany nam
Cooper Test (12 min. minimum 2400 m), a także drugi typ biegu stosowanego w EHF
tzw. Shuttle Run (poziom 9,5), który różni się zasadniczo od Cooper Test, gdyż podczas
tego testu biega się odcinek 20 metrów w czasie 8 sekund, a co 8, 9 lub 10 odcinków
zmniejsza się limit czasowy na przebiegnięcie wspomnianych odcinków 20 metrów,
gdzie przy końcu biegu czas na przebiegnięcie odcinka wynosi ok. 5 sekund. Wydaje
się proste jednak różnica polega na tym, że tempo wzrasta, co 40 sekund (zaliczenie
testu to ok. 90 odcinków 20 metrowych z narastającym tempem), a w Cooper Test biegnie się w stałym tempem.
Z testów teoretycznych oczywiście „szukanka” i pytania z katalogu IHF. Wszystkie
zajęcia i testy miały być prowadzone w języku angielskim.
Cały czas byliśmy po pełną kontrolą i częstymi „nalotami” niczym CBA w osobie
Bogdana L. który niczym Ojciec Chrzestny oceniał nasze przygotowania czy idą w
dobrym czy złym kierunku. Bartek chudł, a ja nie mogłem przytyć więc nie było do
czego się czepiać.

Parę tygodni później….
Wylot z Warszawy był tuż po Świętach Wielkanocnych z dwoma przesiadkami
w Amsterdamie i Lizbonie, gdzie końcowy przystanek był w pięknym portugalskim
kurorcie Faro / Algarve. Po przylocie czekali organizatorzy, którzy zapewniali transport
z lotniska do hotelu oddalonego o jakieś 60 km znajdującego się w miejscowości Lagoa.
Nie obyło się bez przygód podczas lotu, ale to tak w skrócie:
1. Opóźniony lot z Warszawy o ponad godzinę,
2. ”Wielka Pardubicka” po lotnisku w Amsterdamie, gdzie Marcin otrzymał ręcznie
wypisany bilet, gdyż maszyna do druku się „pogniewała”, co miało swoje następstwa przy kolejnej przesiadce,
3. Podczas przesiadki w Lizbonie nie chciano Marcina wpuścić na pokład samolotu,
bo numery lotu na ręcznie wypisanym bilecie nie zgadzały się i dopiero po sprawdzeniu na liście pasażerów pozwolono mu wejść na pokład,
4. I najlepsze z najlepszych: Zaginięcie bagażu po wylądowaniu w Faro (Portugalia) …
Komu zaginął?… Oczywiście, Marcinowi…
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Zaczynamy...

Jednak dzięki Bartkowi jakoś 28 godzin bez mojej torby udało się przetrwać.
Pewnym problemem był brak stroju sędziowskiego znajdującego się bagażu, a ten
nie wiadomo gdzie był, linie lotnicze usilnie próbowały go odnaleźć. Pozostał mi tylko
plecak, a w nim: dokumenty, snickers, mp3, woda mineralna.
Dzięki jednak opanowaniu portugalskich przyjaciół, którzy mówili: „Piechota
będzie dobrze, co Ty się przejmujesz, chociaż musisz wiedzieć jedną ważną rzecz,
nasze linie lotnicze znane są z gubienia bagaży” wiedziałem, że pozostała jedynie
modlitwa. Wieczorem dostałem informację pocieszającą „Piechota, nie przejmuj się,
Szwedom też zaginął bagaż”.
Podczas wieczornej kolacji, mieliśmy okazję zapoznać się ze wszystkimi uczestnikami kursu i wymienić informacje o sobie.
Wszystkie zajęcia zaczynały się o godz. 9 gdzie na wstępie poinformowano nas, że
będzie dużo pracy w podzielonych grupach, analizowanie meczów, prowadzenie
wykładów przez lektorów EHF, a także testy pisemne i biegowe zgodnie z planem. Jednak, aby nie było za miło to parokrotnie z rana mieliśmy spotkania na siłowni, bądź
na basenie. Podczas tych zajęć wykonywaliśmy ćwiczenia aplikowane przez lektora
EHF Zoltana Marczinka (były trener reprezentacji Węgier i Australii).
W pierwszym dniu zajęć dowiedzieliśmy się, że jesteśmy jedyna parą spośród całej
grupy, która nie była w projekcie „młodych sędziów” pod patronatem EHF. Przykładem
może być para szwedzka, która już w 2002 r. prowadziła zawody Challenge Trophy i ich
staż jako pary sędziowskiej wynosił 14 lat, a trzeba zaznaczyć, że mają tak jak my 28 lat.
Tego dnia zajmowaliśmy się również omówieniem karania progresywnego, a w szczególności gry obrońcy na skrzydle i jego „metod” obrony, czyli różnych chwytów, lekkich odepchnięć, a za przykład służyły video nagrania z tegorocznych Mistrzostw Europy i Champions League. Dużą uwagę również zwrócono na grę obrotowego, podkreślając strategiczną pozycję, jaką w tej chwili zajmuje we współczesnej piłce ręcznej, w jaki sposób zdobywa pozycję, ale i również jak jest traktowany przez obrońców.
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Później ogłoszono nominację na dzień pierwszy turnieju (wyniki turnieju na
końcu artykułu) i kolejne zaskoczenia ze strony prowadzących, mecze obserwowane
i omawiane miały być przez resztę par sędziowskich, gdzie naszym zadaniem było
wypunktowanie dwóch pozytywnych elementów jak i dwóch negatywnych. Nowością
dla nas była możliwość samooceny przez sędziów prowadzących zawody gdzie po ich
skończeniu wypełniali protokół obserwacji, czyli oceniali mecz ze swojego punktu
widzenia i podczas omówienia był prezentowany protokół obserwatorów EHF.
Po obfitym obiedzie wyruszyliśmy na halę. Po pierwszych meczach turnieju można
było zauważyć różnicę między poszczególnymi parami sędziowskimi, ale nie w interpretacji przepisów, lecz w cechach charakteru poszczególnych par z poszczególnych
krajów. Portugalczycy prezentowali taki styl spokojnego gwizdania, Serbowie aktywni,
Szwedzi gestykulujący.
Mieliśmy okazję zobaczyć gwiazdy norweskiej reprezentacji, co było dla nas ogromną
frajdą, gdyż do tej pory mogliśmy je widzieć w telewizji, a tu stały koło nas Kathy Nyberg,
Gro Hammerseng i tym sposobem mogliśmy porozmawiać wspólnie i pośmiać się.
Czwartek rozpoczął się od porannego „Cooper Test”, gdzie spisaliśmy się bardzo
dobrze osiągając jako para sędziowska drugi rezultat (temperatura w Lagoa o godz. 8.30
wynosiła 21°C, podczas gdy w tym samym czasie w Polsce było 3°C).
Po powrocie do hotelu rozpoczęły się interesujące wykłady prowadzone przez
wybitnego norweskiego sędziego Terje Anthonsena w tej chwili lektora i obserwatora
EHF na temat współpracy pomiędzy obserwatorem, a sędziami. Zwrócił uwagę na to,
że sędziowie (prowadzący, stolikowi) jak i obserwator to jedna drużyna, która odpowiada za sprawne przeprowadzenie zawodów i ważne jest zbudowanie wzajemnego
zaufania tzw. team – building. Przekazane informacje stwierdzały jedną zasadniczą
rzecz, a mianowicie praca sędziów ogranicza się do prowadzenia meczu reszta spraw
związana z ławkami zmian zostają pod władaniem obserwatora, który jeśli są oznaki
nie sportowego zachowania reaguje w sposób natychmiastowy i jeśli to nie skutkuje
daje znak sędziom do ukarania odpowiedzialnej osoby. Podano przykład z ostatniego
finału Mistrzostw Europy gdzie trener Chorwacji swoim zachowaniem osłabił drużynę, a decyzje sędziów o ukaraniu były jak najbardziej słuszne.
Praca w grupach, w których odbywało się omówienie poszczególnych meczów pod
kątem sędziowania ujawniły różne opinie na temat prowadzonych meczów przez
różne pary sędziów, dla przykładu: para portugalska i norweska zwróciła uwagę na
sposób komunikowania się i przekazywania znaków i dużą rozbieżność w karaniu jednej drużyny względem drugiej, a już dla pary serbskiej, szwedzkiej i polskiej ważniejsze było utrzymanie porządku na boisku, karanie progresywne. Bartek zwrócił słuszną
uwagę, że chodzi tu przede wszystkim o cechy charakteru i temperament osób z
poszczególnych krajów, a także dotyczy to poziomu meczów ligowych w poszczególnych krajach.
Po przedstawieniu wyników pracy w grupach jeden z prowadzących Helmut
Höritsch z biura marketingu EHF przedstawił nam informację na temat planów EHF
na przyszłość, zapoznał nas z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie internetowej EHF, które to strony zawierają przydatne informacje dla sędziów, trenerów, a
także zwykłych kibiców.
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Z Kathy Nyberg
i Gro Hammerseng

Z Marit Breivik – trenerką reprezentacji
Norwegii.

W przerwie pomiędzy kolejnymi wykładami przystąpiliśmy do pierwszego testu
pisemnego tzw. „szukanki”, pary sędziowskie rozdzielono, co miało wykluczyć wspólną pracę w narodowym języku, podobnie było w późniejszym teście z katalogu IHF.
Popołudniu mieliśmy przyjemność poprowadzić mecz Portugalia – Norwegia
(23:41). Różnica w zdobytych bramkach wyraźna, ale nie było tego widać na boisku, gra
była bardzo szybka, kończona pięknymi bramkami. Zespół Norwegii turniej traktował
jako kolejną fazę przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, a zespół Portugalii do eliminacji Mistrzostw Europy, gdzie o awansie zadecyduje dwumecz z reprezentacją Polski. Po
meczu zebraliśmy dobre recenzje, a my z Bartkiem powiedzieliśmy sobie „róbmy tak,
aby to nam sprawiało przyjemność, bo nawet w snach nam się nie śniło, że kiedyś
będziemy stali przed taką szansą”. Po meczu spotkaliśmy się z bardzo miła oceną
meczu przez trenerkę Norwegii Marit Breivik która podziękowała za to, że byliśmy dla
niej niewidoczni i ona mogła w pełni zająć się prowadzeniem drużyny, a nie rozmo– 19 –

wami z sędziami. W podobnych słowach swoje zadowolenie wyraziła jedna z najlepszych zawodniczek świata Gro Hammerseng.
Piątek był dniem wolnym od meczów, ale nie od wykładów i testów. Zaczynał się
porannym Beep Testem na hali, gdzie z Bartkiem zajęliśmy ex quo drugie miejsce, lepszy był tylko jeden z Portugalczyków, którego należało wyhamować, po prostu wszyscy
chcieli jechać do hotelu na śniadanie.
Omawianie meczów i zwrócenie uwagi na parę szczegółów technicznych przez
delegatów, było normalną praktyką stosowaną na tym turnieju, mieli w ten sposób
pewien punkt zaczepienia, co do par sędziowskich. Każda para była za coś chwalona,
ale krytyka też była, co oczywiście mogło wyjść tylko i wyłącznie na dobre.
W tym dniu zajmowaliśmy się tematem poruszana się sędziów po boisku, a także
ustawieniem sędziów w różnych pozycjach obronnych. Wykład prowadził Viktor
Konoplyastyy dobry znajomy Jacka Wróblewskiego i uczeń Tejre Antonsena. Następnie
wspomniany Terje Anthonsen zajął się omówieniem tematu komunikacji między
sędziami, a drużynami, określił, w jaki sposób komunikaty powinny być przekazywane drużynom, aby były dla nich czytelne. Umiejętność ta odgrywa bardzo ważną rolę
w dzisiejszej piłce ręcznej. Jeśli sędziowie przekazują sygnały w wyraźny sposób to i
odbiór ich przez drużyny, a także widzów jest dużo lepszy. Komisja sędziowska EHF
zwraca baczną uwagę na ten element.
Ciekawy wykład połączony z pewną pracą wykonywaną przez uczestników kursu
poprowadzony był przez Zoltana Marczinka, który poprosił nas o stworzenie tabeli
uwag pod tytułem: „Czego sędziowie oczekują od trenerów”, a on sam jako trener
stworzył tabelę pod tytułem: „Czego trenerzy oczekują od sędziów”. Była to barwna
i zabawna dyskusja, która pomogła w wypracowaniu kilku ważnych spraw. Sędziowie
chcieliby, aby trenerzy znali przepisy (niestety, zdarza się często, że przepisy znają, ale
sprzed kilkunastu lat), aby byli wyłącznie trenerami, a nie sędziami, niezmiernie
ważny jest obiektywizm trenera, ale i nie mniej ważne jest, aby swoim zachowaniem
dawał dobry przykład swojej drużynie. Natomiast Zoltan Marczinka wypisując w punktach cechy, które oczekuje od sędziów zwrócił uwagę na przygotowanie fizyczne i bycie
profesjonalistą od samego „pierwszego wejrzenia” (schludny strój, fryzura, świeżo ogolona twarz). Trenerzy szczególną uwagę zwracają na to, aby podczas meczu był jeden styl
sędziowania czytelny dla wszystkich. Bardzo ciekawą sugestią było to, aby sędzia nie
„kompromitował się” broniąc źle podjętej decyzji np. pokazując, kroki, których nie było,
jednocześnie doskonale zdając sobie z tego sprawę, że „na siłę” próbuje znaleźć dla siebie usprawiedliwienie. I bardzo ważna sprawa, że my jako sędziowie musimy także zrozumieć trenera gdyż drużyna przygotowuje się niejednokrotnie do ważny zawodów
(Mistrzostwa Świata bądź Europy itd.) przez wiele miesięcy, a nawet lat i swoimi błędnymi decyzjami sędziowskimi możemy wpłynąć na atmosferę podczas zawodów.
Reasumując, tak samo jak my wymagamy, jako sędziowie, od trenerów profesjonalizmu, tak samo trenerzy wymagają profesjonalizmu od nas, jako sędziów.
Następnie po wyczerpujących wykładach przystąpiliśmy do testu z katalogu IHF,
trzeba przyznać nieskromnie, że udało się wykręcić niezły czas odpowiedzi na wszystkie pytania, a było ich 30 i po 10 minutach testu ja i Bartek spotkaliśmy się jako pierwsi na korytarzu wiedząc, że poszło dobrze.
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Z Jose Macau – sędzią
IHF z Portugalii.

Wieczorem uczestniczyliśmy w oficjalnej kolacji z władzami miasta, na którym
zostały wręczone wszystkim sędziom, przedstawicielom drużyn okolicznościowe
gadżety. My również posiadaliśmy proporczyki i znaczki naszej federacji, co spotkało
się z bardzo miłym odbiorem przez Burmistrza miasta. Hotel, w którym odbywała się
kolacja jest położony tuż przy Oceanie Atlantyckim, więc widok jest oszałamiający.
Tego wieczoru nie mieliśmy okazji skosztować sławnego portugalskiego wina, gdyż
nominowano nas na mecz Portugalia – Islandia na następny dzień, a dodatkowym
smaczkiem miała być transmisja na żywo na całą Portugalię.
Sobota zaczęła się od porannej siłowni, następnie przystąpiliśmy do kolejnych
wykładów, których tematem były informacje na temat regulaminów rozgrywek organizowanych pod patronatem EHF. Norweski wykładowca wyszedł z ciekawym wnioskiem, abyśmy przygotowali propozycję zmian do obowiązujących przepisów i przedstawili ją komisji. Po obradach z kilku propozycji wybrano jedną dotyczącą wprowadzenia czasu na rozgrywanie akcji tak jak w koszykówce. My zaproponowaliśmy zakaz
opuszczania pola bramkowego przez bramkarza motywując to niebezpieczeństwem,
jakie może wystąpić podczas zderzenia z zawodnikiem biegnącym w szybkim ataku, co
spotkało się z wielkim poparciem ze strony pary z Serbii.
Tak jak wspomnieliśmy wcześniej nasz mecz był transmitowany przez portugalską
telewizję, więc na nas spoczęła duża odpowiedzialność, bo jak powszechnie wiadomo
kamery „lepiej” widzą sytuację. Meczy był bardzo szybki, zacięty, gdzie należało być
skupionym na 200%. Mecz rozstrzygnął się w ostatnich 3 minutach, w których zespół
Portugalii osiągnął nieznaczną przewagę i wygrał (33:28).
Po meczu wszystkie pary sędziowskie pogratulowały nam bardzo dobrze wykonanej roboty, a Viktor Konoplyastyy siedząc na widowni pokazał uniesioną rękę z podniesionym niczym Cesarz Rzymski kciukiem do góry. Kolejne mecze były równie ciekawe i zacięte. Niespodzianką było zwycięstwo Brazylii w meczu z Norwegią i w ten
sposób zespół Brazylii grał w finale z Chinkami.
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Z Tejre Anthonsenem
– lektorem EHF.

Niedziela rozpoczęła się ćwiczeniami na basenie i tak jak podczas wcześniejszych
porannych zajęć omawiano dzień poprzedni. Podczas tego poranka usłyszeliśmy bardzo dużo na temat naszego sędziowania i naszej postawy na boisku, a także ogłoszono
wyniki testów, w których okazaliśmy się najlepsi osiągając 100 % poprawnych odpowiedzi. Wiadomość o wynikach testów pisemnych, a także słowa przedstawicieli EHF
podkreślających pełen profesjonalizm, z jakim podeszliśmy do testów i do meczu spowodowało, że reszta par zaczęła bić brawa. Była to bardzo miła dla nas sytuacja, a my
czuliśmy wielką satysfakcję z dobrze wykonanej roboty.
Spotkanie było dość krótkie, dlatego, że mecze przesunięto na wcześniejszą godzinę, a do tego 3 pary sędziowskie opuszczały hotel tuż po kolacji, więc czas zaoszczędzony przeznaczono na pamiątkowe zdjęcia i pakowanie walizek.
Po obiedzie wyjechaliśmy na halę na ostatnie mecze turnieju. Turniej wygrała
reprezentacja Chin pewnie pokonując Brazylię, trzecie miejsce zajęła Norwegia, czwarte Portugalia, piąte Turcja a szóste Islandia.
Wieczorem odbyło się ostatnie spotkanie gdzie przedstawiciele EHF zaprezentowali swoje zdanie na temat uczestników kursu zaznaczając, że była to jedna z najlepszych grup, jakie brały udział w egzaminie i co podkreślono pomimo różnych narodowości stworzyliśmy zgraną paczkę przyjaciół, czego dowodem jest zaproszenie od jednego z serbskich sędziów na wesele które ma się odbyć we wrześniu tego roku.
Komisja ogłaszając wyniki zaznaczyła, że przedstawi swoją opinię, a mogły być to:
pierwsza – para sędziowska otrzymuje nominację EHF, druga – para sędziowska skierowana jest na egzamin poprawkowy, trzecia – para sędziowska nie otrzymuje nominacji EHF i nie może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
Na początku Terje Anthonsen oznajmił, że trzecia opinia nie dotyczy żadnej z par.
Zaczęto wyczytywać narodowościami: Szwecja, Norwegia, Serbia, POLSKA (yes, yes,
yes), Portugalia (1 para). Druga para portugalska została skierowana na poprawkę (taka
decyzja spowodowana była słabymi wynikami testów pisemnych).
Ucieszyliśmy się ogromnie, bezpośrednio po ogłoszeniu zadzwoniliśmy do Henryka Szczepańskiego informując go o decyzji przedstawicieli EHF, który złożył nam gra-
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Grupa sędziów uczestniczących w egzaminie wraz z wykładowcami EHF.

tulacje w imieniu Kolegium Sędziów. Na ostatniej kolacji podczas tego turnieju świętowaliśmy wspólny sukces ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w kursie.
Powrót do Polski przebiegał w spokojny sposób: miejsca siedzące nr 13, samolot o
13.30, wejście na pokład nr 13, no ale nie mogło być aż tak spokojnie do końca….
Tym razem obu nam zaginęły bagaże, ale byliśmy już w Polsce, a to było najważniejsze.
Wyjazd należy podsumować jako wielką naukę dla nas, jesteśmy mądrzejsi o kolejne doświadczenia, ale przede wszystkim dziękujemy tym wszystkim, którzy trzymali
za nas kciuki. Postaramy się nie zawieść i godnie reprezentować Polskę podczas prowadzonych meczów.
Wyniki turnieju:
26.03 Islandia – Brazylia
Norwegia – Turcja
Portugalia – Chiny
27.03 Portugalia – Norwegia
Islandia – Chiny
Turcja – Brazylia
29.03 Portugalia – Islandia
Norwegia – Brazylia
Chiny – Turcja
30.03 Islandia – Turcja
Portugalia – Norwegia
Chiny – Brazylia

27:30
37:17
31:35
23:41
20:21
22:30
33:28
21:22
28:27
22:29
25:34
31:26
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mecz o V miejsce
mecz o III miejsce
mecz o I miejsce

5.

Mistrzostwa Świata Szkół
Ikast-Brande, Dania 2008
Sebastian Pelc – Jakub Pretzlaf

W dniach od 29 marca do 6 kwietnia 2008 r. mieliśmy okazje przebywać w liczącym ok. 2500 mieszkańców małym duńskim miasteczku o nazwie Ikast, gdzie prowadziliśmy zawody Mistrzostw Świata Szkół. Na Mistrzostwa pojechaliśmy autokarem
razem z dwoma polskimi drużynami: chłopcami z Puław i dziewczętami z Elbląga.
Cały turniej był rozgrywany w miejscach niedaleko od siebie odległych. Pierwszym,
a zarazem największym zaskoczeniem była dla nas informacja, że w tak małym miasteczku znajduje się aż 14 pełnowymiarowych hal!!!!
Zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, drużyny zostały podzielone na cztery grupy.

Grupy żeńskie
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Niemcy
Czechy
Belgia
Bułgaria
Turcja

Słowacja
Francja
Brazylia
Luxemburg
Serbia

Węgry
Polska
Dania
Portugalia
Cypr
Słowenia

Austria
Szwecja
Izrael
Grecja
Włochy

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Polska
Grecja
Austria
Luxemburg
Włochy
Dania 2
(za Kongo)

Czechy
Węgry
Brazylia
Dania 1
Cypr
Belgia

Słowacja
Francja
Izrael
Serbia
Portugalia
Łotwa

Słowenia
Niemcy
Szwecja
Turcja
Nigeria
Ukraina

Grupy męskie
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Mecze Mistrzostw sędziowane były przez następujące pary sędziowskie:
Schmack/Schmack
BEL
Jovic/Arnautovic
BIH
Sadko/Pukhouski
BLR
Dimov/Andreev
BUL
Hjortshoj/Hansen
DEN
Lythje/Christiansen
DEN
Meyer/Oudin
FRA
Gkarmpouinis/Tsairis
GRE
Kopornyk/Kovacs
HUN
Anisimovs/Rikmanis
LAT
Ristovska/Josifovska
MKD
Martinovic/Markovic
MNE
Pakvis/Van Ruijven
NED
Pelc/Pretzlaf
POL
Alpaidze/Berezkina
RUS
Boricic/Markovic
SRB
Jucker/Ulmann
SUI
Briskovic/Tokarcik
SVK
Türkan/Erdogan
TUR
Tomareva/Sleptsova
UKR
Na Mistrzostwach obserwatorami było czterech delegatów EHF:
Frantisek Taborsky
CZE
Allan Lund
DEN
Vladimir Vujnovic
CRO
Monique Alsemgeest
NED
oraz inni wydelegowani z ISF (Międzynarodowej Federacji Sportu)
Pobyt w Danii był dla nas bardzo pracowity. Już od pierwszego dnia uczestniczyliśmy w spotkaniu organizacyjnym, gdzie zebrali się wszyscy sędziowie, trenerzy i organizatorzy.
Mecze odbywały się w godzinach 9-16. Każdego dnia po kolacji w sali konferencyjnej hotelu, w którym byliśmy zakwaterowani spotykali się wszyscy sędziowie z delegatami. Spotkania te, odbywały się na zasadzie luźnej rozmowy.
Omawialiśmy trudne sytuacje, z którymi przyszło nam się zmierzyć każdego dnia.
Na tych spotkaniach dostawaliśmy również bardzo cenne wskazówki dotyczące naszej
dalszej pracy w Mistrzostwach.
Każde spotkanie kończyło się nominacjami na mecze w kolejnych dniach turnieju.
W pierwszym dniu turnieju sędziowaliśmy dwa mecze chłopców. Pierwszy –
pomiędzy Szwecją i Ukrainą, drugi – pomiędzy reprezentacjami Czech i Cypru.
Następnego dnia spotkało nas coś, czego nie doświadczyliśmy nigdy w swojej
karierze i zapewne wielu z Was, czytających ten Biuletyn, będzie tą informację przyjmować z niedowierzaniem. Prowadziliśmy mecz pomiędzy drużynami Niemiec i Nigerii. Mecz ten zakończył się wynikiem 61:1!!! Po I połowie spotkania delegat z uśmiechem powiedział, że idzie oglądać inne mecze i wierzy w nas, że sobie poradzimy. Jak
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Wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich sędziów i delegatów

się później okazało drużyna Nigerii była drużyną piłkarską, a z piłką ręczną nie miała
wcześniej nic do czynienia.
Kolejny dzień przyniósł nam nowe doświadczenie po dwóch dniach sędziowania
w Ikast na trzeci dzień pojechaliśmy do Brande, gdzie mieliśmy mecz pomiędzy drużyną Danii II zastępującą nieobecną ekipę z Konga z drużyną Grecji.
Trzeciego dnia prowadziliśmy zawody dziewcząt Austrii ze Szwecją oraz Izraela
z Grecją. Po czterech dniach zakończyły się mecze grupowe i nadszedł czas na ćwierćfinały. Dostaliśmy nominację na mecz chłopców Danii i Austrii
Mecz pomiędzy tymi drużynami był niezwykle zacięty i wyrównany po końcowym
gwizdku wynik na tablicy był remisowy. Byliśmy pierwszą parą, której przytrafiły się
„shoot out”. W tym turnieju nie było dogrywek, a sędziowie mieli za zadanie wyłonić
zwycięzców poprzez wspomniany „shoot out's” (odbywało się to na zasadzie kontr,
bramkarz wypuszczał kontrę do swojego zawodnika, przy czym piłka nie mogła dotknąć
parkietu). Pojedynek ten wygrała Dania. Po meczu byliśmy zadowoleni ze swojego
sędziowania, a nasze wrażenie potwierdziły się podczas rozmowy z delegatami. Wieczorem podczas codziennego omawiania zawodów spotkało nas wyróżnienie, nominacja na
mecz półfinałowy chłopców pomiędzy Węgrami i Niemcami. Podeszliśmy do tego meczu
bardzo skoncentrowani. Spotkanie wygrała drużyna Niemiec po bardzo zaciętym pojedynku, a dla nas szczególnym dowodem tego, że sprostaliśmy temu zadaniu była rozmowa z trenerem Węgier i oczywiście obserwatorem tego meczu.
Ostatniego dnia prowadziliśmy mecz pomiędzy Belgią i Portugalią. Lepsi okazali
się Belgowie, którzy wygrali w „shoot out's”.
Organizatorzy zawodów zadbali również o rozrywkę dla uczestników mistrzostw
każdego dnia proponując różnego rodzaju atrakcje. Wieczorami odbywały się dyskoteki oraz defilady w centrum miasta.
Po mistrzostwach pozostało nam cierpliwie czekać na opinię (raport) Europejskiej
Federacji odnośnie emblematów „Young Refeeres”.
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Tabele końcowe Turnieju
Kobiety
1. Dania
2. Węgry
3. Francja
4. Turcja
5. Szwecja
6. Austria
7. Czechy
8. Słowacja
9. Słowenia
10. Bułgaria
11. Brazylia
12. Portugalia

Mężczyźni
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Serbia
Niemcy
Grecja
Izrael
Polska
Belgia
Włochy
Luxemburg
Cypr

1. Niemcy
2. Dania 1
3. Francja
4. Węgry
5. Ukraina
6. Słowacja
7. Austria
8. Dania 2
9. Szwecja
10. Polska
11. Izrael
12. Czechy

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Brazylia
Grecja
Serbia
Słowenia
Turcja
Luxemburg
Belgia
Portugalia
Łotwa
Cypr
Włochy
Nigeria

Zwycięskie drużyny Niemiec (chłopcy) i Danii (dziewczyny)

Wyjazd ten pozwolił nam ocenić jak piłka ręczna jest postrzegana w innych krajach. W aspekcie sędziowskim mogliśmy porównać doświadczenia nasze z doświadczeniami nowo poznanych Koleżanek i Kolegów z innych państw.
Obserwatorzy oceniający prowadzone przez nas zawody udzielili nam cennych
wskazówek oraz rad, pouczając nas, na czym powinniśmy się skupić dalej doskonaląc
nasz warsztat sędziowski.
Cały wyjazd wspominamy ciepło (choć każdego dnia padał deszcz), a wiedzę
i doświadczenie, jakie zdobyliśmy w Danii postaramy się wykorzystać na polskich parkietach.
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6. Spotkanie Przewodniczących
Komisji Sędziowskich WZPR
Polkowice 2008
Wojciech Michalik
W dniach 09 -10 lutego 2008 w Polkowicach odbyło się tradycyjne spotkanie Kolegium Sędziów ZPRP z Przewodniczącymi Komisji Sędziowskich WZPR. Po raz pierwszy,
od kiedy spotykamy się w tym gremium w obradach wzięli udział wszyscy Przewodniczących KS WZPR!!!!. Komisja Sędziowska ma nadzieję że udział wszystkich Kolegów
w przyszłych spotkaniach stanie się regułą.
Podczas spotkania Koledzy poruszyli między innymi następujące tematy:
• Piłka ręczna plażowa – dyscyplina, która coraz bardziej dynamicznie rozwija się
w Polsce, EHF umożliwia po spełnieniu żądanych kryteriów uzyskanie statusu
sędziego lub obserwatora piłki ręcznej plażowej.
• Obsada stolików na zawodach ligowych – odpowiednio przeszkoleni sędziowie
wyznaczeni do obsady stolików powinni mieć odpowiednie legitymacje wydane przez okręgi.
• Obsada rozgrywek młodzieżowych – informacja o obsadzie rozgrywek młodzieżowych powinna być wysłana do wszystkich sędziów, ewentualnie dostępna na stronie internetowej ZPRP.
• Rozgrywki młodzieżowe – w trakcie trwania rozgrywek młodzieżowych powinien być dostęp telefoniczny do osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie.
• Delegaci-obserwatorzy – obserwatorzy, którzy prowadzą obserwację na spotkaniach II ligi powinni mieć identyfikatory.
• Tabela ryczałtów sędziowskich – istnieje konieczność od nowego sezonu wprowadzenia w przypadku rozgrywek II ligi dodatkowego ryczałtu, gdy odległość
od miejsca zamieszkania sędziego do miejsca zawodów jest często większa niż
160 km.
• Tabela ryczałtów sędziowskich – w przypadku „Tabeli rozgrywek młodzieżowych” od nowego sezonu należy dążyć do tego, aby ryczałt sędziowski za
pierwszy dzień prowadzenia zawodów obejmował koszty dojazdu na zawody.
• Fundusz koleżeński – jest propozycja ustanowienia funduszu koleżeńskiego na
wypadek nieszczęśliwego wypadku (ciężkiej choroby) któregoś z sędziów bądź
delegatów. Projekt tego funduszu ma być opracowany przez Kolegów z okręgu
zachodniopomorskiego i przedstawiony do dyskusji na seminarium w Gdańsku.
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• Obserwacje zawodów – jest wniosek powtarzany z poprzedniego roku, aby
Kolegium Sędziów poczyniło intensywne starania mające na celu zwiększenie
ilości obserwacji na zawodach szczebla centralnego. Uważamy, że w następnym
sezonie ilość przeprowadzonych obserwacji na zawodach ekstraklasy powinna
być zwiększona do 100% wszystkich rozgrywanych zawodów. W przypadku I
ligi wnioskujemy, aby to było min 50%.
W trakcie spotkania Koledzy Przewodniczący przedstawili bardzo interesujące
informacje dotyczące szkolenia młodych sędziów oraz nowe formy współpracy z klubami i trenerami. Materiały szkoleniowe i wzorcowe tabele rozliczeniowe, które zostały przekazane Kolegium zostały przesłane do zainteresowanych osób.
Na bazie sprawozdań z działalności Komisji Sędziowskich WZPR został opracowany materiał zbiorczy „Sędziowie Piłki Ręcznej ZPRP w 2007 roku”. Informacje ogólne z
tego sprawozdania zostały przedstawione w dalszej części artykułu natomiast materiał
zawierający szczegółowe dane został przesłany do Kolegów sędziów i delegatów jako
załącznik do Komunikatu Nr 26.
Patrząc na dane z roku 2007 i porównując je z danymi z lat poprzednich można
wyciągnąć następujące wnioski:
• W znaczący sposób wzrosła ilość meczów rozgrywanych w okręgach. Analizując
te dane należy uwzględnić sytuację, że od 2 lat w zestawieniach przesłanych z
okręgów uwzględniane są wszystkie mecze, które są obsadzane przez KS WZPR.
• Systematycznie wzrasta ilość sędziów prowadzących zawody piłki ręcznej.
• Sędziowie mający do 30 lat stanowią aż 54,4% wszystkich sędziów w Polsce, a
sędziowie do 20 lat 16,1% !!!!!
• Od 2002 roku stabilizuje się na poziomie ok. 155 osób kadra sędziów na szczeblu centralnym podobnie jest z delegatami ok. 30 osób.
• Turnieje i mecze inne (towarzyskie, rozgrywki szkolne, akademickie itp.) stanowią prawie 45% zawodów prowadzonych przez sędziów w okręgach.
• Wzrosła ilość szkoleń prowadzonych w okręgach oraz ilość sędziów w nich
uczestniczących.
W trakcie naszego spotkania mieliśmy przyjemność gościć trenera drużyny
mistrzów polski Pana Jerzego Szafrańca. Wymiana poglądów między innymi na temat
stosowania w praktyce interpretacji niektórych przepisów gry w piłkę ręczną rozpatrywanych na podstawie meczów rozgrywanych przez drużynę z Lubina w ramach rozgrywek europejskich i krajowych była bardzo interesująca.
Osobiście chciałem bardzo podziękować Kolegom Przewodniczącym za przesłanie
w terminie sprawozdań z pracy KS WZPR za 2007 rok. Miałem czas, aby spokojnie
opracować materiały przesłane przez Kolegów.
Kolegium Sędziów mając ww. dane może bardziej intensywnie pracować nad dalszym rozwojem „kondycji braci sędziowskiej” w skali ogólnopolskiej oraz nad doskonaleniem współpracy z Przewodniczącym WZPR.
Po raz trzeci spotkanie zorganizowali Koledzy z Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej. Tak jak w latach poprzednich organizacja i warunki, jakie zapewnili uczestnikom
spotkania działacze dolnośląscy były doskonałe. Za ogrom włożonej pracy i gościnność
bardzo KOLEGOM DZIĘKUJĄ Kolegium Sędziów ZPRP i Przewodniczący KS WZPR.
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Zestawienie danych WZPR za rok 2007
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7. Nasi poza granicami kraju
Sędziowie
Baum Mirosław / Góralczyk Marek
2007/08 Women's European Cup, EHF Cup – finał
24.-25.05.08 Itxako-Navarra/ESP – HC Dinamo Volgograd/RUS

20 : 23

28.03 – 01.04.2008 Turniej kwalifikacyjny kobiet do Igrzysk Olimpijskich
Pekin 2008 – Francja (Nimes)
Francja – Korea
25 : 25
Wybrzeże Kości Słoniowej – Kongo
21: 38
2007/08 Men's European Cup, EHF Champions League
06.04.2008 BM Ciudad Real/ESP – HSV Hamburg/GER (półfinał)
01.03.2008 Celje Pivovarna Lasko/SLO – FC Barcelona/ESP
10.02.2008 HC Croatia Osiguranje-Zagreb/CRO – Portland San Antonio/ESP
22.11.2007 Hammarby IF HB/SWE – Montpellier HB/FRA
05.10.2007 Chehovskie Medvedi/RUS – HSV Hamburg/GER

34 : 27
27 : 32
29 : 23
28 : 34
26 : 29

2007/08 Women's European Cup, EHF Champions League
04.01.2008 Hypo Niederösterreich/AUT – HC Lada Togliatti/RUS
17.11.2007 HC Podravka Vegeta/CRO – Slagelse DT/DEN

35 : 30
22 : 28

2007/08 Men's European Cup, Cup Winners' Cup
16.03.2008 MKB Veszprém KC/HUN – KIF Kolding Elite A/S/DEN
(ćwierćfinał)

31 : 27

2008 – Men's European Championship / Final Round /NOR
26.01.2008 Croatia – France (półfinał)
23.01.2008 Spain – Sweden
20.01.2008 France – Iceland
17.01.2008 Spain – Hungary

24 : 23
26 : 27
30 : 21
28 : 35

2009 Men's World Championship
15.06.2008 Iceland – Fyro Macedonia

30 : 24
– 41 –

12-13.01.2008 Dania (Aarhus) – Niemcy (Kiel) towarzyskie mecze mężczyzn
DEN – GER
30 : 26
GER – DEN
34 : 24
21-26.08.2007 Bad Urach GER – turniej towarzyski kobiet
KOMETAL MKD – SAGUNTO ESP
HYPO AUT – BAYER GER (finał)
16-22.10.2007 GF World Cup – Dania
NOR – FRA
RUS – BRA
25-26.10.2007 Francja – dwa towarzyskie mecze mężczyzn
FRA – EGY
2-16.12.2007 FRANCJA – Mistrzostwa Świata Kobiet
AUT – DOM
ANG – AUT
NOR – RUS
NOR -GER (półfinał)

32 : 19
33 : 22
22 : 21
33 : 30

Baranowski Marek / Lemanowicz Bogdan
2009 Men's World Championship
03.01.2008 Switzerland – Belgium

44 : 31

2007/08 Men's European Cup, EHF Champions League
09.03.2008 BM Ciudad Real/ESP – RK Gorenje Velenje/SLO
09.09.2007 Drammen HK/NOR – SPE Strovolos/CYP

30 : 24
30 : 27

2007/08 Women's European Cup, EHF Champions League
28.10.2007 HC Podravka Vegeta/CRO – Cem. la Union-Ribarroja/ESP

32 : 27

2007/08 Women's European Cup, EHF Cup
06.10.2007 Skövde HF/SWE – HCM Baia Mare/ROU

22 : 30

2007/08 Men's European Cup, Cup Winners' Cup
17.02.2008 Zarja Kaspija Astrakhan/RUS – F.C. do Porto/Vitalis/POR

31 : 28

2008 Men's European Championship
10.06.2007 Latvia – Czech Republic

30 : 31

2007 Men's World Championship, U21
24.08.2007 Sweden – Denmark (półfinał)

32 : 29
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21.08.2007 Denmark – Slovenia
17.08.2007 Denmark – Korea
15.08.2007 Denmark – Spain
14.08.2007 Croatia – Tunisia
20.07.2007 Fyro Macedonia – Germany

29 : 25
35 : 30
32 : 29
29 : 27
20 : 28

Sołodko Arkadiusz / Sołodko Leszek
2009 Men's World Championship
16.01.2008 Latvia – Romania

30 : 37

2007/08 Women's European Cup, EHF Champions League
26.04.2008 Hypo Niederösterreich/AUT – HC Lada Togliatti/RUS
(półfinał)
15.02.2008 C.S. Oltchim Rm. Valcea/ROU – HC Lada Togliatti/RUS
09.11.2007 Zvezda Zvenigorod/RUS – RK Krim Mercator Ljubljana/SLO

36 : 29
35 : 26
36 : 31

2007/08 Men's European Cup , EHF Champions League
28.02.2008 Chehovskie Medvedi/RUS – THW Kiel/GER
24.11.2007 Tatran Presov/SVK – Portland San Antonio/ESP
13.10.2007 Kadetten Schaffhausen GCZ/SUI – HC Croatia Osiguranje
Zagreb/CRO

31 : 27

2007/08 Men's European Cup, EHF Cup
29.09.2007 DKSE-Airport Debrecen/HUN – HV KRAS/Volendam/NED

34 : 25

26 : 32
29 : 35

Małek Michał / Nowak Arkadiusz
2007/08 Women's European Cup, EHF Cup
07.10.2007 Egle-Sviesa Vilnius/LTU – Edilcinque Sassari/ITA
06.10.2007 Edilcinque Sassari/ITA – Egle-Sviesa Vilnius/LTU

22 : 26
24 : 31

2007/08 Men's European Cup, EHF Cup
08.09.2007 HV KRAS/Volendam/NED – United HC Tongeren/BEL

26 : 18

2007/08 Women's European Cup, Challenge Cup
11.11.2007 VOC Amsterdam/NED – KH Prishtina/KOS
09.11.2007 KH Prishtina/KOS – VOC Amsterdam/NED

40 : 16
14 : 37

2008 Women's European Championship
02.12.2007 Portugal – Montenegro
01.12.2007 Switzerland – Portugal
30.11.2007 Azerbaijan – Switzerland
28.11.2007 Portugal – Azerbaijan
27.11.2007 Slovakia – Switzerland

26 :
26 :
21 :
34 :
30 :

– 43 –

33
28
24
25
16

Leszczyński Bartosz / Piechota Marcin
Kurs na sędziów międzynarodowych EHF Portugalia
25 – 31.04.2008 Portugalia – Norwegia
25 – 31.04.2008 Portugalia – Islandia
Chmielecki Maciej / Pazdro Marcin
Men's European Open, 19 Goeteborg Szwecja 3 -7 lipiec 2007
France – Estonia
Bulgaria – Belgium
Israel – Latvia
Spain – Sweden
Slovenia – Norway
Bulgaria – Portugal
Finland – Belgium
Austria – Moldova
Prague Handball Cup 21 – 24.03.2008
Onnered Handball I – KH Koprivnice
Ajax Copenhagen II – SKP Frýdek-Místek
TJ JM Chodov – Cement Hranice
Sokol Velké Mezirící – ŠKP Bratislava
Gentofte Vangede Handball – Haslev HK
Handball Akademie Göppingen – Gentofte Vangede Handball
Dukla Praha – Sokol Krmelín
GSV Hemmingen – Ajax Copenhagen II
PSG Lyss – Team from Riga
ŠKP Bratislava – Ajax Copenhagen II
Pelc Sebastian / Pretzlaf Jakub
Mistrzostwa Świata Szkół Ikast-Brande Dania, 29.03 – 06.04.2008 r.
Szwecja – Ukraina
Czechy – Cypr
Niemcy – Nigeria
Dania II – Grecja
Austria – Szwecja
Izrael – Grecja
Dania – Austria
Węgry – Niemcy
Belgia – Portugalia
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23:41
33:28

Delegaci
Manyś Krzysztof
2007/08 Men's European Cup, EHF Cup
24.11.2007 ASK-AB.LV Riga/LAT – Dunkerque HB Grand Littoral/FRA
08.09.2007 HC Dukla Praha/CZE – Youth Union SPE Strovolos/CYP
2007/08 Women's European Cup, EHF Cup
03.11.2007 IUVENTA Michalovce/SVK – Levanger HK/NOR
29.09.2007 DHC Slavia Praha/CZE – Tecton WAT Atzgersdorf/AUT
2007/08 Women's European Cup, Challenge Cup
16.02.2008 SKP Bratislava/SVK – ZRK Kikinda/SRB
Szajna Marek
2007/08 Women's European Cup, EHF Champions League
15.03.2008 C.S. Oltchim Rm. Valcea/ROU – Györi Audi ETO/HUN
17.02.2008 THW Kiel/GER – Chehovskie Medvedi/RUS
17.11.2007 Pick Szeged/HUN – RK Gorenje Velenje/SLO
04.11.2007 Budapest Bank-FTC/HUN – C.S. Oltchim Rm. Valcea/ROU
2007/08 Men's European Cup, EHF Champions League
05.10.2007 HC Meshkov Brest/BLR – RK Gorenje Velenje/SLO
09.09.2007 Pölva Serviti/EST – HC Vardar PRO – Skopje/MKD
2007/08 Men's European Cup, EHF Cup
05.04.2008 RK Cimos Koper/SLO – FCK Handbold A/S Kopenhagen/DEN
2008 Men's European Championship
09.06.2007 Slovenia – Fyro Macedonia
Szczepański Henryk
2006/07 Women's European Cup, EHF Champions League
25.02.2007 HC Leipzig/GER – Podravka Vegeta, Koprivnica/CRO
04.01.2008 Zvezda Zvenigorod/RUS – 1. FC Nürnberg/GER
09.11.2007 C.S. Oltchim Rm. Valcea/ROU – Buducnost T-Mobile/MNE
2007/08 Men's European Cup, EHF Champions League
25.11.2007 HC Banik OKD Karvina/CZE – Zarja Kaspija Astrakhan/RUS
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2007/08 Women's European Cup, EHF Cup
17.02.2008 Byasen HB Elite/NOR – SC Galytchanka Lviv/UKR
16.02.2008 SC „Galytchanka” Lviv/UKR – Byasen HB Elite/NOR
2007/08 Men's European Cup, Cup Winners' Cup
07.10.2007 SKA Minsk/BLR – HRK Karlovac/CRO
2008 Men's European Championship, U18
11.05.2008 Lithuania – Fyro Macedonia
11.05.2008 Germany – Russia
10.05.2008 Fyro Macedonia – Germany
10.05.2008 Lithuania – Russia
09.05.2008 Germany – Lithuania
09.05.2008 Russia – Fyro Macedonia

Wróblewski Jacek
2007/08 Men's European Cup, EHF Cup
17.11.2007 Pölva Serviti/EST – Kaustik Volgograd/RUS
30.09.2007 HC Victory Regia Minsk/BLR – Besiktas JK Istanbul/TUR
2007/08 Women's European Cup, Challenge Cup
15.03.2008 SKP Bratislava/SVK – Cercle Dijon Bourgogne/FRA
2007/08 Men's European Cup, Challenge Cup
09.02.2008 ARKATRON Minsk/BLR – KH Prishtina/KOS
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8. O przepisach piłki ręcznej
z Markiem Góralczykiem
Poważne naruszenie przepisów gry/wybitnie niesportowe
zachowanie w ostatniej minucie meczu
Miniony sezon pokazał, że nadal nie jest jasna interpretacja Objaśnienia 6g dotyczącego wybitnie niesportowego zachowania w ostatniej minucie meczu (jeżeli w czasie ostatniej minuty meczu zawodnik używa metod, które mogą być uznane za podobne do opisanych w 8:5 i 8:6, tylko i wyłącznie w celu opóźnienia gry mającego uniemożliwić przeciwnikom znalezienia się w sytuacji rzutowej, (gdy zdobyta bramka
może decydować o zwycięstwie, remisie lub o uzyskaniu korzystnej różnicy bramkowej) lub znalezienia się na pozycji, w której koniecznym byłoby zarządzenie przez
sędziów rzutu karnego).
Przepis ten funkcjonuje wprawdzie już od 1. 08. 2005 r. jednak, mimo przekazywanych wcześniej wyjaśnień, (zobacz Biuletyn Kolegium Sędziów ZPRP nr 19/2006 lub
w Internecie na stronie http://www.zprp.pl/upload/pliki/BiuletynZPRP19_2006.pdf)
jego prawidłowe zrozumienie i stosowanie sprawia wiele kłopotów sędziom, delegatom, zawodnikom, osobom towarzyszącym, a także osobom odpowiedzialnym za prowadzenie rozgrywek ligowych. Wydaje się nawet, że wręcz przybyło wątpliwości dotyczących interpretacji tego zapisu. Biorąc pod uwagę fakt, że nieprawidłowe zastosowanie tego przepisu może spowodować odsunięcie zawodnika od gry, w co najmniej
dwóch kolejnych meczach (maksymalnie 6-ciu), postanowiłem jeszcze raz przypomnieć, dlaczego Objaśnienie to zostało dodane do Przepisów gry i jak należy je
poprawnie interpretować. Omawiając Objaśnienie 6g należy przede wszystkim pamiętać o intencji wprowadzenia tego przepisu oraz o ograniczonym zakresie jego stosowania.
Głównym celem umieszczenia tego zapisu w przepisach gry było dążenie do zniechęcenia zawodników do cynicznych i niesportowych zachowań, które nagminnie
potęgowały się w sytuacjach, gdy zawodnik zdawał sobie sprawę, że konsekwencja dyskwalifikacji udzielonej w ostatniej minucie meczu była niewielka (dyskwalifikacja obowiązywała tylko do końca meczu, a więc często tylko kilkanaście sekund), a można
było wiele zyskać nie pozwalając przeciwnikowi na wykonanie ostatniej akcji, która
mogłaby zmienić wynik meczu. Należy też podkreślić, że jedyną zmianą w przepisach
gry było wprowadzenie obowiązku opisu w protokole – z oczekiwaniem na dalsze konsekwencje po zakończeniu meczu np. odsunięcie od kolejnych zawodów – sytuacji, do
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których chciano zniechęcić zawodników (zobacz ostatni akapit przepisu 16:8 w połączeniu z Objaśnieniem 6g). Trzeba też dodać, że już sam zapis Objaśnienia 6g wskazuje na jego ograniczone stosowanie, gdyż obowiązuje ono tylko w określonych sytuacjach. Przepisu tego nie stosuje się w ostatniej minucie każdego meczu, a jedynie w
sytuacjach, gdy bramka dla przeciwnika może spowodować remis, zwycięstwo, albo
korzystną różnicę bramek. Innymi słowy można powiedzieć, że przepis ten ma zastosowanie, gdy jedna z drużyn może odpaść w rozgrywkach pucharowych ze względu na
niekorzystny bilans punktowy lub bramkowy, albo może uzyskać jeden punkt więcej
w rozgrywkach ligowych, jeśli zdobędzie bramkę, ale też wtedy, gdy różnica bramek
może decydować o ostatecznym rankingu w lidze, turnieju itp. Należy mieć też na
uwadze, że wprowadzając ten przepis nigdy nie sugerowano, że ocena czy i kiedy
pokazać „czerwoną kartkę” powinna się zmienić w ostatniej minucie meczu. Jeśli więc
piłka jest w grze i mamy do czynienia z faulem karanym „progresywnie” zgodnie z
przepisem 8:3, to wtedy właściwą karą będzie 2 minutowe wykluczenie, a nie „czerwona kartka” i nie będzie wymagany dodatkowy opis w protokole nawet, gdy sytuacja
ta ma miejsce w ostatniej minucie meczu przy niewielkiej różnicy bramkowej. Jednakże, jeżeli zagranie zawodnika odpowiada opisanemu w przepisie 8:5, w którym
mowa o szczególnie niebezpiecznym ataku na przeciwnika w sposób zagrażający jego
zdrowiu, i dyskwalifikacja byłaby udzielona w jakimkolwiek czasie meczu, to oczywiście musi być ona udzielona również w ostatniej minucie meczu, a jeśli dodatkowo
wynik jest taki, że potencjalna bramka lub sytuacja pewna do jej zdobycia zostały udaremnione przez taki niebezpieczny faul, to wtedy należy dyskwalifikację dodatkowo
opisać w protokole zawodów.
Podkreślam raz jeszcze, że nie chodzi tu o kreowanie sytuacji, gdy zawodnik,
który popełnia faul karany w ciągu całego meczu progresywnie, jako konsekwencja
jego normalnej pracy w obronie, nagle będzie karany za taki sam faul „czerwoną
kartką” tylko i wyłącznie, dlatego, że sytuacja miała miejsce w ostatniej minucie
meczu.
Warto też dodać, że jeżeli w wyniku nieprzepisowej interwencji zawodnika sędziowie dyktują rzut karny, co znaczy, że szansa na zdobycie bramki „została przywrócona”
to wtedy wciąż należy pokazać „czerwoną kartkę” jeśli miał miejsce niebezpieczny faul
określony w przepisie 8:5, ale ta „czerwona kartka” nie może być opisana w protokole
zawodów jako podstawa do wyciągania dalszych konsekwencji w stosunku do zawodnika w oparciu o Objaśnienie 6g.
O wiele bardziej czytelne są sytuacje, gdy piłka jest poza grą, czyli np. ma być
wykonany rzut rozpoczynający grę, rzut od bramki, rzut wolny albo z linii bocznej. Jeśli
w takim przypadku zawodnik przeszkadza w wykonaniu danego rzutu np. łapie przeciwnika, nieprzepisowo zastawia tak, że nie może on wykonać rzutu, jego wykonanie
zostaje opóźnione lub wprost niemożliwe, to wtedy nie mamy do czynienia z faulem
i zagraniami określonymi w przepisach 8:3 i 8:5, ale z niesportowym zachowaniem,
które w początkowej fazie meczu prowadzi zgodnie z przepisem 8:4 do kary progresywnej (upomnienie, wykluczenie) lecz, gdy mamy ostatnią minutę meczu i wynik
nierozstrzygnięty, oraz gdy wciąż jest możliwość zdobycia decydującej bramki to wtedy
cyniczna intencja zawodnika jest oczywista i takie zachowanie musi być uznane za
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wybitnie niesportowe, a co za tym idzie musi zostać ukarane dyskwalifikacją i dodatkowym opisem w protokole zawodów. Czerwona kartka nie jest w tym przypadku
pokazana ze wzglądu na fizyczną akcję, ale z uwagi na okoliczności i efekt działania.
Podsumowując należy powiedzieć, że kara dyskwalifikacji i dodatkowy opis
w protokole w oparciu o Objaśnienie 6g mogą mieć miejsce, gdy wystąpią łącznie
wszystkie wymienione niżej przesłanki:
• sytuacja ma miejsce w ostatniej minucie meczu,
• zdobyta przez przeciwnika bramka może decydować o jego zwycięstwie,
remisie, lub o uzyskaniu korzystnej różnicy bramkowej,
• zachowanie zawodnika ma na celu tylko i wyłącznie opóźnienie gry tak by
uniemożliwić przeciwnikowi wykonanie formalnego rzutu, znalezienie się
w sytuacji rzutowej lub znalezienie się w sytuacji, w której koniecznym
byłoby zarządzenie przez sędziów rzutu karnego.
Sędziowie powinni szczególnie zwracać uwagę i koncentrować się na zagraniach
zawodników w ostatniej minucie meczu, gdy wynik jest nierozstrzygnięty i ewentualna bramka może mieć duży wpływ na losy meczu, awansu lub spadku, wyniku dwumeczu itp., gdyż właśnie w takich momentach zawodnicy mogą próbować stosować
różnych zagrań, często niezgodnych ze sportowym duchem gry, którym przeciwstawiać się ma Objaśnienie 6g wprowadzające dalsze konsekwencje dla zawodnika nawet
po zakończeniu spotkania.
Na zakończenie, warto też chyba przypomnieć, że ocena tego typu sytuacji należy
wyłącznie do sędziów prowadzących dane zawody i tylko oni mogą podjąć decyzję
o ukaraniu zawodnika karą dyskwalifikacji i dodatkowo opisać całe zdarzenie w protokole zawodów. Regulamin rozgrywek, który obowiązywał w sezonie 2007/2008 nie
dawał możliwości zmiany oceny danej sytuacji dokonanej przez sędziów innym osobom (np. z Kolegium Sędziów czy Kolegium Ligi) w oparciu o zapis na płycie DVD. Stąd
też wynika duża odpowiedzialność sędziów za podejmowane w ostatniej minucie
meczu decyzje, mogące skutkować odsunięciem zawodnika od kolejnych zawodów
i konieczność zrozumienia przez sędziów istoty tego przepisu oraz zasad jego stosowania. Mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie nie będziemy mieli do czynienia
z podobnymi jak opisane wyżej zagraniami, które nie mają nic wspólnego ze sportową
rywalizacją, a jeśli już się zdarzą, to zostaną prawidłowo ocenione przez sędziów
i następnie będą dodatkowo karane przez właściwe organy ZPRP odpowiedzialne za
rozgrywki ligowe.
Marek Góralczyk
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9. Egzamin na sędziów związkowych
Płock 13-15 czerwca 2008
W dniach 13-15 czerwca 2008 w Płocku odbył się egzamin kandydatów na stopień
sędziego związkowego ZPRP. Do egzaminu przystąpiło 37 osób. Egzamin zdało i otrzymało tytuł sędziego związkowego 28 osób. Sprawdzian obejmował testy teoretyczne
(test główny 30 pytań, test szukany 20 pytań, test zawierający 20 pytań dotyczących
„środowiska” piłki ręcznej), test sprawnościowy 2400 m oraz sędziowanie zawodów
podczas dorocznego Festiwalu Piłki Ręcznej.
Koleżanki i Koledzy, którzy dołączyli do grona sędziów związkowych to:
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.

Andryskowska Katarzyna
Bartkowiak Paweł
Biegajski Szymon
Czochra Jakub
Czop Marcin
Dobosz Ariel
Gutowska Urszula
Gutowska Małgorzata
Jerlecki Jakub
Końko Piotr
Kowalak Bartosz
Kret Marcin
Krzemień Mateusz
Łabuń Maciej
Marciniak Mariusz
Miodoński Ryszard
Piernicki Karol
Pietrasiewicz Kamil
Radziszewski Piotr
Radzka Daria
Słowiński Bartosz
Szymczakowska Dagmara
Wiraszka Maciej
Wojciechowski Kamil
Ziablicki Tomasz
Ziętkowski Mariusz

Pomorski ZPR
Dolnośląski ZPR
Zach. Pomorski ZPR
Lubelski ZPR
Lubelski ZPR
Kujawsko Pomorski ZPR
Małopolski ZPR
Małopolski ZPR
Zach. Pomorski ZPR
Dolnośląski ZPR
Wielkopolski ZPR
Małopolski ZPR
Zach. Pomorski ZPR
Zach. Pomorski ZPR
Wielkopolski ZPR
Małopolski ZPR
Kujawsko-Pomorski ZPR
Świętokrzyski ZPR
Wielkopolski ZPR
Warszawsko-Mazowiecki ZPR
Warszawsko-Mazowiecki ZPR
Dolnośląski ZPR
Warszawsko-Mazowiecki ZPR
Zach. Pomorski ZPR
Dolnośląski ZPR
Małopolski ZPR
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27. Zubik Mateusz
28. Żeligowska Ewa

Małopolski ZPR
Dolnośląski ZPR

Dwie osoby:
• Niedzielska Natalia
• Paprotna Izabela
dostały szansę poprawienia testu sprawnościowego.
Kolegium Sędziów powołało na seminarium w Gdańsku 18 nowych sędziów.
Bardzo dziękujemy Przewodniczącym KS ZPR za wzorowe przygotowanie sędziów
do egzaminu. Oceniamy, że większość ze zdających egzamin prezentowała wysokie
umiejętności sędziowskie.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom gratulujemy i życzymy udanych występów
sędziowskich na parkietach w Polsce jak i poza jej granicami.
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