Białystok, 7 września 2017 r.

Komunikat nr 1 – sezon 2017/2018
Sprawy organizacyjne
Na zebraniu zwołanym przez Dyrektora Wydziału Sędziowskiego w dniu 28 czerwca 2017 roku
ustalony został plan działania na najbliższy sezon i podział obowiązków wśród sędziów Podlaskiego
Związku Koszykówki. Funkcje zostały przydzielone następującym sędziom:
Tomaszewski Tomasz – Dyrektor Wydziału Sędziowskiego,
Stepaniuk Piotr – Referat ds. Organizacji,
Rogowski Gabriel – Referat Informacyjny, administrator www.gwizdek.pl,
Sawicki Tomasz – Referat ds. Szkolenia,
Popławski Piotr – Referat ds. Obsad Rozgrywek Ligowych i Turniejów Towarzyskich,
Pilat Grzegorz – Referat Obsad BLS

Wszelkie informacje związane z działalnością Wydziału Sędziowskiego oraz organizacją rozgrywek będą
dostępne na naszej stronie internetowej, pod adresem: www.gwizdek.pl. Dokumenty „poufne”,
do których niepowołany dostęp nie jest wskazany, będą przekazywane mailowo, bądź przez grupę
sędziowską założoną na FB.

Kwalifikacje
W sezonie 2017/18 nasz region na szczeblu centralnym (podobnie jak w ubiegłym sezonie
2016/17) reprezentować będą trzy osoby: Tomasz Tomaszewski, Piotr Stepaniuk oraz Tomasz Sawicki.
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Szkolenia
Wydział Sędziowski informuje o możliwości uczestniczenia w szkoleniu szczebla RC. W ten sposób
można podnosić swoje kwalifikacje i nabywać nowych „dobrych” nawyków sędziowskich. Prowadzenie
innych zorganizowanych/grupowych form szkolenia będzie uzależnione od aktywności sędziowskiej
wytypowanych do szkolenia sędziów oraz zainteresowania sędziów ''bardziej doświadczonych''.
Pamiętajmy – na naukę nigdy nie jest za późno! Referat ds. Szkolenia otwarty jest na wszelkie
propozycje i zapotrzebowania środowiska sędziowskiego. Wydział Sędziowski liczy na sędziów
uczestniczących w szkoleniu RC, których czynne zaangażowanie powinno pomóc podnosić swoje
kwalifikacje również pozostałym koleżankom i kolegom sędziom.

Obsady
W zbliżającym się sezonie 2017/18 obsadami będą zajmować się Grzegorz Pilat oraz Piotr Popławski.
Liczymy, że podział obowiązków przy czynnej współpracy z Gabrielem Rogowskim odpowiedzialnym za
Organizację Rozgrywek umożliwi ich sprawną obsługę.

Konferencja
Informujemy, że konferencja przedsezonowa odbędzie się w czwartek 14 września 2017 roku o godzinie
19.00 w SP 19 przy ul. Mieszka I 18. Warunkiem koniecznym do uzyskania licencji okresowej Sędziego
Podlaskiego Związku Koszykówki w sezonie 2017/18 będzie zaliczenie testów: pisemnego oraz
biegowego, a także uiszczenie opłaty licencyjnej w wysokości 60,- na Konferencji Sędziowskiej, bądź na
konto Związku:
Podlaski Związek Koszykówki
ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok
BGŻ S.A
29 2030 0045 1110 0000 0073 2030

W imieniu Wydziału Sędziowskiego
Podlaskiego Związku Koszykówki
/-/ Tomasz Sawicki
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