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Łódź, dnia 10.04.2018 r.

Łódzki Szkolny Związek Sportowy
ogłasza nabór
na szkolenie sędziowskie w piłce siatkowej. Zwracamy się szczególnie do nauczycieli wychowania
fizycznego, byłych i obecnych zawodników piłki siatkowej ale również uczniów szkół średnich
mających ukończone 18 lat.
Kurs przeprowadzony zostanie w formie e-learningowej i rozpocznie się 26.04.2018 r. i zostanie
zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym w dniu 16.06.2018 r.
Wysyłanie materiałów odbywać się będzie co tydzień w każdy czwartek - uzyskiwanie informacji
zwrotnych co tydzień w każdy poniedziałek do 11.06.2018 r.
Koszt szkolenia to jedynie 80 złotych.
Ukończenie kursu daje uprawnienia do sędziowania zawodów mini piłki siatkowej oraz piłki
siatkowej w imprezach organizowanych przez ŁSZS. Uprawnienia sędziego ŁSZS gwarantować
będą także pierwszeństwo przy doborze sędziów na zawody.
Praca sędziego ŁSZS jest odpłatna według aktualnych stawek ŁSZS.
Zgłoszenia prosimy kierować do Łódzkiego SZS tylko i wyłącznie drogą mailową na adres:
lszs@lszs.pl do dnia 24.04.2018 r. Prosimy o podanie w zgłoszeniu: imienia i nazwiska, daty
urodzenia, miejsca pracy lub nauki, powiatu, telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego.
Przed rozpoczęciem kursu każda osoba otrzyma maila z informacją, czy została zapisana na kurs,
czy też zabrakło już miejsc.
Poniżej podajemy tematykę i zakres szkolenia.

Tematyka części e-learningowej
(26.04. – 11.06.2018)

Tematyka części egzaminacyjnej
16.06.2018 Łódź

Część I
Pole gry
Siatka i słupki
Piłki
Zespoły
Osoby prowadzące zespół
Zdobycie punktu, wygranie seta i meczu
Część II i III
Struktura gry
Sytuacje w grze
Gra piłką
Piłka przy siatce
Zawodnik przy siatce
Zagrywka
Atak
Blok
Część IV
Regulaminowe przerwy w grze
Opóźnianie gry
Wyjątkowe przerwy w grze
Przerwy i zmiana stron boiska
Zawodnik libero
Część V
Wymagania dotyczące zachowania
Niewłaściwe zachowanie i sankcje
Komisja sędziowska i procedury
Sędzia pierwszy
Sędzia drugi
Sekretarz
Oficjalna sygnalizacja

09.00 – 10.30 – omówienie wybranych
przepisów gry (pytania i odpowiedzi)
10.30 – 10.50 – egzamin teoretyczny
11.00 – 13.30 – praktyczne sędziowanie
meczów
14.00 – 14.30 – obiad
15.00 – 17.00 – omówienie wyników testów
teoretycznych i praktycznych, rozdanie
zaświadczeń dla osób, które ukończą
szkolenie z wynikiem pozytywnym.
17.00 – zakończenie szkolenia

