HARMONOGRAM OBOZU UNIFIKACYJNO-SZKOLENIOWEGO
SĘDZIÓW KS OPOLSKIEGO ZPN
JARNOŁTÓWEK, 3-5 MARCA 2017
Piątek, 3 marca
16:00-17:30
18:00
18:30
19:00
20:15

Przyjazd sędziów, zakwaterowanie
Kolacja - sędziowie
Otwarcie kursu – Prezes OZPN, Tomasz Garbowski oraz Przewodnicząca
KS OZPN, Karolina Tokarska
Wykład: „Samoocena – kluczowy element rozwoju sędziego” – Sebastian Tarnowski
Wykład: „Zarządzanie czasem – zasady doliczania czasu oraz kończenia części gry” –
Sebastian Tarnowski

Sobota, 4 marca
8:00
8:00-8:45
9:00-10:30
10:30-10:45
10:45-12:15
13:00
13:30-15:00
14:00-15:15
15:15
17:00
17:30-18:30
18:30
19:00

Śniadanie – sędziowie
Przyjazd obserwatorów, zakwaterowanie
Wykład: „Ręka – aktualne wytyczne” – Jarosław Przybył (sędziowie i obserwatorzy)
Przerwa
Wykład: „Masowe konfrontacje” – Jarosław Przybył (sędziowie i obserwatorzy)
Obiad – obserwatorzy
Egzamin sprawnościowy – sędziowie
Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Głuchołazach
Wykład: „Zarządzanie czasem – zasady doliczania czasu oraz kończenia części gry” –
Piotr Lasyk (obserwatorzy)
Obiad – sędziowie
Egzamin pisemny – sędziowie i obserwatorzy
Sesja zdjęciowa – sędziowie (szczegóły poniżej)
Kolacja – sędziowie i obserwatorzy
Wykład: „SPA/DOGSO – kryteria oceny, zapisy i interpretacje” – Sebastian Jarzębak
(sędziowie i obserwatorzy)

Niedziela, 5 marca
7:30
8:30
9:00-10:30
10:30-10:45
10:45-12:15
12:15
13:00

Rozruch na świeżym powietrzu – sędziowie – prowadzący Piotr Lasyk
Śniadanie – sędziowie i obserwatorzy
Wykład: „Efektywne poruszanie się sędziego na polu gry” – Marcin Kochanek
(sędziowie i obserwatorzy)
Przerwa
Wykład: „Wizerunek sędziego” – Piotr Lasyk
Ogłoszenie wyników – zakończenie kursu
Obiad – sędziowie i obserwatorzy

Uwagi organizacyjne:
SĘDZIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ W PIĄTEK PRZED KOLACJĄ DO PRZEDSTAWIENIA ORYGINAŁU KARTY ZDROWIA (NIE
SKAN, NIE KOPIA). SĘDZIOWIE KTÓRZY NIE OKAŻĄ ORYGINAŁU KARTY ZDROWIA NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZENI DO
EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO.

Sędziowie zobowiązani są zabrać ze sobą sprzęt sportowy, obuwie dostosowane do nawierzchni zarówno tartanowej i
trawiastej, gdyż egzaminy sprawnościowe odbędą się na stadionie w Głuchołazach. Forma egzaminów
sprawnościowych zostanie przeprowadzona w zależności od warunków atmosferycznych.
Sędziowie, którzy nie uczestniczą w zgrupowaniu, a biorą udział w sobotnich egzaminach zobowiązani są do
przyjazdu na miejsce zgrupowania w sobotę do godz. 9:00 celem uczestnictwa w całodniowych wykładach
teoretycznych.
W sobotę od godz. 17:30 do 18:30 zostanie przeprowadzona sesja zdjęciowa obecnych na zgrupowaniu sędziów
celem aktualizacji bazy danych nowej strony internetowej Opolskiego Związku. Wszystkich sędziów prosimy o zabranie
ze sobą jednolitej czarnej koszulki (niesędziowskiej) do zdjęć profilowych.
Sędziowie 4. ligi proszeni są o zabranie dodatkowo ze sobą jednej/dwóch koszulek sędziowskich, gdyż im zostanie
stworzona dodatkowo sesja zdjęciowa na potrzeby wizualne nowej strony Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

