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KOMUNIKAT nr 1/2018 

 
      W związku ze zbliżającymi się rozgrywkami piłkarskimi Kolegium Sędziów Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec 
życzy wszystkim Koleżankom i  Kolegom udanych i satysfakcjonujących występów na zielonej murawie w rundzie 
wiosennej 2018r. 
 
W styczniu w Raciborzu odbyły się XXIV Halowe Mistrzostwa Śląska Sędziów Piłki Nożnej,  
drużyna Podokręgu Sosnowiec zajęła dalsze miejsce nie awansując do fazy pucharowej Turnieju.  Dziękujemy  wszystkim 
grającym, trenerowi i kierownikowi   oraz osobom zaangażowanym przy obsłudze drużyny na turnieju.  
 
Sprawy szkoleniowe: 
1.Informujemy, że zebrania plenarno - szkoleniowe oraz egzaminy w roku 2018 odbędą się w nw. terminach: 
- 16  marzec godzina 17.00           -   Sosnowiec  Szkoła ul. Grota Roweckiego 64, 
-  9  kwiecień godzina  17.30      -   Sosnowiec  Stadion Ludowy – sala przy boisku sztucznym    szkolenie                
                                                                 grup młodzieżowych 
-     kwiecień                                       -   Finał  Pucharu Polski lub mecz Zagłębia Sosnowiec / Stadion Ludowy 
                                                                     / termin dokładny zostanie ustalony/                                                                                            
-  7 maj             godzina  17.30      -   Sosnowiec  Stadion Ludowy – sala przy boisku sztucznym    szkolenie  
                                                                  grup młodzieżowych 
- 14 lub 21 maj  godz. 17.30             godz. 18.00  sprawdzian kondycyjny     uprawniający na     sezon  
                                                                 2018/19  Stadion lekkoatletyczny ul. Mireckiego w Sosnowcu 
                                                                   Termin  dokładny po otrzymaniu potwierdzenia z MOSIR Sosnowiec  
- 1 czerwiec  godzina 17.30                Sosnowiec  Szkoła ul. Grota Roweckiego 64  szkolenie i  egzamin  
                                                                             teoretyczny przed rozgrywkami 2018/19 
- 3 wrzesień    godzina 17. 00     -   Sosnowiec  Szkoła ul. Grota Roweckiego 64 
- 17 wrzesień    godzina 17. 30     -  Sosnowiec  Stadion Ludowy – sala przy boisku sztucznym    szkolenie  
                                                                  grup młodzieżowych 
- 8 październik    godzina 17. 30     -  Sosnowiec  Stadion Ludowy – sala przy boisku sztucznym    szkolenie  
                                                                  grup młodzieżowych 
-  26 październik   godzina 17.00   -   Sosnowiec  Szkoła ul. Grota Roweckiego 64 
 
Przed rozpoczęciem rozgrywek wiosennych  odbędą się kursy szkoleniowe i egzaminy dla obserwatorów / Kostoń Ryszard, 
Roczkalski Mirosław, Zalesiak Marek / oraz sędziów III , IV , V ligi,  asystentów, sędziów Kadry Okręgu / Jurga Paweł , 
Kamiński Paweł /,  
 W rundzie wiosennej Kolegium Sędziów ŚlZPN w Katowicach prowadzić będzie selekcje kandydatów do Kadry Okręgu,  
nasz Podokręg reprezentować będzie Koledzy Żmuda Sebastian, Żmija Patryk. W programie szkoleniowym CORE udział 
biorą  Kol. Ficiński Michał, Szlachta Grzegorz/ 
 
 
Sprawy personalne: 
                                               
1. W minionym 2016 roku nasi Koledzy przeprowadzili tzw. „Jubileuszowe zawody”: 
     300 zawodów – Bąbik Krzysztof, Szlachta Grzegorz, Machnik Krzysztof, Wrona Dariusz 
    500 zawodów – Helewski Tomasz 
 1000 zawodów  – Jędruch Damian 
 1500 zawodów –  Wójcik Bogusław 
 2000 zawodów -  Soja Marcin  
 
Okolicznościowe puchary  wręczone zostaną na najbliższym zebraniu plenarno-szkoleniowym. 
 
2. Na sędziów rzeczywistych od stycznia 2018r. przemianowano sędziów próbnych :  Balcerek Michał, Pilarski Grzegorz, 
Cielniaszek Przemysław, Mijała Kamil, Gołębiowski Bartosz, do organizacji naszej powrócił Kol. Maj Mateusz – 
 
3. Postanowiono o wystąpieniu z wnioskiem do KS ŚlZPN o skreślenie Kolegów – sędziów rzeczywistych: 
-  na własną prośbę:  Fliszewska Anna, Roczkalski Damian, Włochowicz Krystian 



 
- Przypominamy adres naszej strony internetowej WWW.KS-SOSNOWIEC.PL, na tej stronie można znaleźć aktualne 
informacje z życia Kolegium Sędziów. 
 
Aktualnie trwa Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej 
 
Kolegium Sędziów  Podokręg Sosnowiec aktualnie, liczy  140 sędziów rzeczywistych/ stan wg opłaconych składek 
Fundacji…/  licencje opłaciło  83 sędziów. 
   
Sprawy organizacyjne: 
1.Przypomina się o konieczności rozliczenia się z Rachunków i zwrotu niewykorzystanych (z roku 2017), ponieważ w 
bieżącym roku nie będą one honorowane w klubach. Podstawą do otrzymania nowych Rachunków jest zwrot 
ubiegłorocznych.( zestawienie powinno zawierać numer rachunku, datę wystawienia, nazwy drużyn oraz nazwisko i imię 
osoby rozliczającej się), nie rozliczenie się spowoduje odsunięcie od obsady na zawody. W 2018 roku obowiązują nowe 
wzory rachunków. 
Ponadto uprasza się o czytelne i dokładne wypełnianie rachunków w klubach ( dane osobowe, adres, PESEL) 
2.Jednym z warunków koniecznych do wyznaczenia na zawody sportowe jest posiadanie aktualnych badań lekarskich przez 
sędziego w związku z tym przypominamy o dopełnieniu tej formalności przed rozpoczęciem rozrywek  
i sprawdzianami kondycyjnymi./ aktualne badania lekarskie należy przedstawić na zebraniu plenarnym 16 marca/ 
3.Kolegium sędziów przypomina wszystkim sędziom, że prowadzenie zawodów towarzyskich  bez wcześniejszego 
powiadomienia referenta obsady jest nie dopuszczalne,  o zawodach  należy powiadomić nie później niż 24 godziny 
 przed meczem,  przypominamy że koledzy którzy nie opłacili licencji sędziowskiej na sezon 2017/2018 nie są wyznaczani 
na zawody / także towarzyskie /wobec sędziów, którzy samowolnie będą prowadzić zawody będą stosowane sankcje 
dyscyplinarne,  
4. Przypominamy po raz kolejny o uaktualnianiu swoich danych adresowych i numerów telefonów. 
5. Przypominamy ,że sędzia udający się na zawody sportowe które ma prowadzić, musi znać ich regulamin. 
Sprawy finansowe: 
1.Przypominamy o konieczności terminowego regulowania zobowiązań finansowych, ostateczny termin uregulowania 
zaległości upływa 2 marca  br., Koledzy którzy posiadają zadłużenie nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu obsady na 
zawody i nie otrzymają rachunków / aby otrzymać  druki rachunków  sędzia nie powinien mieć  zadłużenia – stan 
rozliczenia  „0,00PLN” 
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