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Regulamin rozgrywek Pomorskiego Wojewódzkiego Związku 

Piłki Siatkowej na sezon 2015/2016               

 

 

Rozdział  I. 

Postanowienia ogólne: 

1. Cel.  

Polepszanie poziomu organizacyjnego rozgrywek skutkującego podniesieniem poziomu 

umiejętności techniczno - taktycznych zawodników oraz wyłonieniem trzech najlepszych 

zespołów, awansujących do rozgrywek szczebla centralnego.  

W przypadku rozgrywek seniorskich zespoły zajmujące 3 miejsce mogą awansować 

do rozgrywek centralnych na wolne miejsca – jeśli nie zgłoszą się zespoły z innych 

okręgów. 

 

2. Organizator.  

Z polecenia PZPS, organizatorem rozgrywek w WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM jest 

Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Gdańsku. PWZPS organizuje rozgrywki 

i nimi kieruje, weryfikuje mecze, prowadzi ewidencję grających zawodników i ogłasza 

tabelę rozgrywek. 

Rozdział II.  

Kluby: 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach muszą być członkami PWZPS i PZPS. 

Warunkami przyjęcia zespołów klubu do rozgrywek są:  

 Posiadanie ważnej licencji przez klub uczestniczący w rozgrywkach – jest 
to wymóg prawny wynikający z art. 6 ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz 
komunikatem organizacyjnym PZPS. Do wniosku o wydanie licencji dla klubu 
należy załączyć: wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo 
z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu, odpis statutu lub 
umowy spółki, pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień 
regulaminu: PWZPS, PZPS i FIVB. Opłata za wydanie licencji wynosi 200,00zł jest 
wnoszona jednorazowo i dotyczy to wszystkich klubów biorących udział 
w rozgrywkach. Licencje dla klubów uczestniczących w rozgrywkach PlusLigi, 
OrlenLigi I i II ligi wydaje PZPS. Dla pozostałych klubów licencje z upoważnienia 
PZPS wydaje PWZPS. Jeżeli klub przez 3 sezony nie uczestniczy w rozgrywkach – 
licencja traci ważność i po tym okresie należy powtórzyć całą procedurę 
wydawania nowej licencji oraz ponowne dokonanie opłaty,  
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 pisemne zgłoszenie w określonym przez WGiD terminie, 
 uregulowanie kar finansowych, składek członkowskich oraz innych opłat 
ustalonych przez PWZPS, 
 terminowe dokonanie opłaty wpisowego, 
       posiadanie przez członków zespołu wymaganych dokumentów określonych 

w niniejszym komunikacie oraz komunikatach szczegółowych. 

Warunkiem dopuszczenia drużyny do meczu jest posiadanie przez nią: 

 Formularza zgłoszeniowego do udziału w rozgrywkach F-02 z pieczątką 

i podpisaną przez osobę do tego odpowiednią z PWZPS, 

 Aktualnych badań lekarskich (w książeczkach zdrowia PZPS) oraz licencji 

ważnych na sezon 2015/2016 (bądź certyfikatów) zawodników i certyfikatów 

trenerskich oraz innych członków drużyny uprawnionych do zajmowania miejsca 

na ławce rezerwowych. Żadne inne zaświadczenia lekarskie nie będą 

honorowane, 

 Imienną listę startową aktualną na dany mecz zawierającą numery 

zawodników (narastająco, z zaznaczonym zawodnikiem, pełniącym funkcję 

kapitana oraz zawodnikiem/kami Libero), nazwisko oraz co najmniej pierwszą 

literę imienia (w przypadku takich samych nazwisk – imię w pełnym brzmieniu), 

nazwiska i pierwszą literę imienia członków drużyny, którzy zgodnie  z przepisami 

mają prawo i będą siedzieć na ławce rezerwowych Drużyna zobowiązana jest 

do przekazania wymienionych dokumentów sędziom, celem weryfikacji 

najpóźniej 45 min przed meczem.( listę startową można wygenerować z systemu rejestracji 

zawodników1.)uwaga dodatkowa  

2. Trenerzy. 
Wszyscy trenerzy prowadzący zespoły uczestniczące w rozgrywkach organizowanych przez 

PWZPS oraz PZPS winni posiadać: 

 Licencję trenerską. Warunkiem otrzymania licencji jest złożenie następujących 

dokumentów: 

a) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z praw publicznych, 

b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje instruktora piłki 

siatkowej lub trenera piłki siatkowej kl. II, I lub mistrzowskie, 

c) Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera 

(wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz 

posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany 

przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej), 

d) Opłata za wydanie licencji trenerskiej wynosi 100,00zł i pobierana jest 

jednorazowo. Dotyczy to wyłącznie tych trenerów i instruktorów, którzy prace 

szkoleniową w ramach PWZPS rozpoczynają po raz pierwszy lub mieli przerwę 

dłuższą niż trzy sezony. Dla pozostałych osób licencja wydawana będzie 

nieodpłatnie po przedłożeniu w/w dokumentów. 

 Certyfikat trenerski. 
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a) Wszyscy trenerzy i instruktorzy prowadzący zespoły, wpisani do protokołów 

zawodów jako I trener (C) oraz II trener (AC) muszą posiadać certyfikat, który 

wydawany jest na każdy sezon. Koszt za wydanie certyfikatu na sezon 

2015/2016 wynosi: 25,00 złotych (dla osób, które zaliczą szkolenie licencyjne) 

i 150,00 złotych dla pozostałych osób, 

b) Warunkiem otrzymania certyfikatu jest posiadanie licencji trenerskiej. 

3. Zawodnicy.  

W celu zarejestrowania zawodnika przez WGiD – klub rejestrujący zgodnie z Ustawą 

o sporcie kwalifikowanym musi bezwzględnie przedstawić n/w dokumenty: 

 Badania lekarskie (w książeczkach zdrowia PZPS), których ważność nie może 

przekroczyć 6 m-cy. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz specjalista w dziedzinie 

medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa 

sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej – zgodnie 

Rozporządzeniem * Ministra Zdrowia z dnia 7.11.2002r. w sprawie zasad 

kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań 

lekarskich oraz ich częstotliwości  w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 

21 roku życia uprawiających sport amatorski /Dz.U. nr 191, poz. 1603 z 2002r. 

 Termin badań lekarskich musi zostać wpisany w formularz F02 do dnia 

6.11.2015r. W pierwszy weekend po tym terminie, sędziowie sędziujący 

spotkania sprawdzają zgodność terminów badań z książeczek zdrowia wraz z F02 

i odsyłają do WGiD. Za zgodność wpisu terminu badań z książeczki zdrowia 

zawodnika z wpisem w F02 odpowiada osoba, która takiego wpisu dokonała 

w F02 (REPREZENTUJĄCA DANY KLUB) 

 Dokument tożsamości. Ważnymi dokumentami tożsamości są:  

a) dowód osobisty, 

b) paszport,  

c) ważna legitymacja szkolna,  

d) metryka urodzenia.  

Dotyczy to zwłaszcza rozgrywek młodzieżowych, ale również w innych 

rozgrywkach sędzia ma prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości celem 

identyfikacji zawodnika/czki. Zawodnik/czka, który nie posiada dokumentu 

tożsamości w celu weryfikacji nie zostanie dopuszczony/a do spotkania. 

 Pisemne zobowiązanie zawodnika do przestrzegania regulaminów PWZPS, PZPS 

oraz FIVB, 

 W przypadku osoby niepełnoletniej, pisemną zgodę opiekuna prawnego. Może to 

być osobno pisemna zgoda lub zgoda wyrażona na deklaracji klubowej.  Brak 

pisemnej zgody opiekuna prawnego powoduje bezwzględną nieważność 

członkostwa osoby niepełnoletniej w danym klubie, 
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4. Masażyści. 

Posiadanie certyfikatu jest warunkiem wpisania do protokołu zawodów i umożliwia 

zajęcie miejsca na ławce dla zawodników. W rozgrywkach wojewódzkich na wszystkich 

szczeblach ważne są aktualne certyfikaty masażystów wydane przez PZPS. 

5. Lekarz i opieka medyczna. 

Lekarz ekipy jeżeli ma być wpisany do protokołu winien posiadać pieczątkę lub dokument 

stwierdzający kwalifikacje lekarskie oraz musi posiadać certyfikat PZPS wydany na dany 

sezon. 

Rozdział III. 

Rozgrywki: 

1. Postanowienia ogólne. 
 Zgodnie z wytycznymi PZPS, PWZPS prowadzi rozgrywki w następujących kategoriach 

wiekowych: 

a) Seniorzy/rki bez ograniczeń wiekowych, 

b) Juniorzy/rki rocznik 1997 i młodsi, 

c) Kadeci/tki rocznik 1999 i młodsi, 

d) Młodzicy/czki rocznik 2001 i młodsi. 

 Zobowiązuje się kluby  do zgłaszania swoich zespołów do WGiD PWZPS 

w Gdańsku w terminach: 

a) do 14.08.2015 r. w kategoriach młodzieżowych, 

b) do 11.09.2015 r. w kategoriach seniorskich , 

c) do rozgrywek o Puchar Prezesa PWZPS – termin do ustalenia 

Propozycja systemu rozgrywek i terminarza zostanie przesłana do klubów 

najpóźniej dwa tygodnie po terminie zgłoszenia zespołów do rozgrywek. Po tym 

czasie kluby będą miały dwa tygodnie na zgłoszenie swoich uwag. Ostateczna 

forma systemu rozgrywek i terminarza zostanie zatwierdzona na przedsezonowej 

kursokonferencji trenerów., w I dekadzie września 

 Rozgrywki wojewódzkie zostaną zakończone zgodnie z terminami PZPS. 

 Mecze rozgrywane będą w: 

a) Soboty: 

- Seniorki 

- Seniorzy 

- Kadetki 

- Kadeci 

b) Niedziele: 

- Juniorki 
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- Juniorzy 

- Młodziczki 

- Młodzicy 

c) Inne dni tygodnia, jeśli w którejś z kategorii wiekowych zgłoszonych zostanie 

na tyle dużo zespołów, że nie będzie możliwości wyłonienia zwycięzców 

na szczeblu wojewódzkim w wymaganym przez PZPS terminie. 

 Zezwala się na “losowe” (przyczyna musi być udokumentowana) zmiany terminu i 

godzin zawodów (meczów) ale tylko przy spełnieniu n/w warunków: 

a) ustalenia nowego terminu i rozegranie meczu nie później jak do zakończenia 

rundy, 

b) wystąpienia na piśmie do przeciwnika o wyrażenie zgody na zmianę terminu 

spotkania nie później jak na 12 dni przed jego planowym rozegraniem (liczy 

się termin przyjęcia do wiadomości) i uzyskania pisemnej zgody, 

c) uzyskanie zgody WGiD na zmianę terminu spotkania 

d) powiadomienie WGiD i Wydziału Sędziowskiego  PWZPS o zmianie i uzyskaniu 

zgody przeciwnika na zmianę terminu, 

e) dostarczenie pisemnej odpowiedzi  przeciwnika do PWZPS na specjalnie 

przygotowanym formularzu (formularz przekładania spotkań będzie dostępny 

w sekretariacie PWZPS). Przeciwnik ma czas do 10 dni przed planowanym 

terminem spotkania (liczy się termin przyjęcia do wiadomości odpowiedzi) 

na udzielenie odpowiedzi. Brak odpowiedzi na 10 dni przed spotkaniem 

równoznaczne jest z nie wyrażeniem zgody na zmianę terminu, 

f) w przypadku braku zgody przeciwnika na zmianę terminu spotkania, zgodnie 

z wnioskiem przekładającego, którego przyczyna zostanie uznana przez WGiD, 

zostanie wyznaczony nowy termin „z urzędu”, 

g) termin wyznaczony przez WGiD  jest nieodwołalny, 

h) w przypadku wyższej konieczności (siła wyższa) klub może zostać zwolniony 

z sankcji za nie dotrzymanie regulaminowego terminu przekładania spotkania. 

Tylko w przypadku pisemnego przedstawienia usprawiedliwienia w okresie 

nie przekraczającym 7 dni od momentu prośby o przełożenie zawodów. 

Nagminne korzystanie z tej dogodności będzie karane przez WGiD zgodnie 

z jego wolą, 

i) nakazuje się zespołom chcącym przełożyć spotkanie natychmiastowe 

informowanie PWZPS oraz WGiD  za pomocą dowolnego środka 

komunikacji o:  

- chęci przełożenia spotkania  

- fakcie poinformowanie przeciwnika 

- odpowiedzi przeciwnika 

- nowym terminie spotkania 

2. Kolejność w tabeli. 

We wszystkich rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez PWZPS i PZPS 

obowiązuje n/w zasada oceny wyników sportowych: 
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 W kategoriach seniorskich: 

Tabela 1. 

Za mecz wygrany 3:0 bądź 
3:1 

3 pkt. 

Za mecz wygrany 3:2 2 pkt. 

Za mecz przegrany 2:3 1 pkt. 

Za mecz przegrany 1:3 
bądź 0:3 

0 pkt. 

                         

 W kategoriach młodzieżowych dla pojedynczych meczów i dla turniejów: 

Tabela 2. 

Za mecz wygrany 2 pkt. 

Za mecz przegrany 1 pkt. 

Za mecz zweryfikowany 
jako walkower 

0 pkt. 

 O kolejności w tabeli decyduje gradacja: 

a) Ilość zdobytych punktów, 

b) Lepszy stosunek setów (ratio), 

c) Lepszy stosunek małych punktów (ratio), 

d) Wynik spotkań bezpośrednich, 

e) W przypadku rezygnacji z rozgrywek w trakcie ich trwania, punktacja 

zgodnie z regulaminem PZPS. 

3. Regulacje dot. klubów, które zgłoszą więcej niż jeden zespół w danej 

kategorii. 

 Klub, który zgłosi więcej niż jeden zespół w danej kategorii nie może dokonywać 

żadnej wymiany zawodników pomiędzy tymi zespołami do zakończenia rundy 

eliminacyjnej o Mistrzostwo Woj. Pomorskiego 

 Wymianę zawodników pomiędzy zespołami jednego klubu dopuszcza się tylko 

w przypadku: 

a) kiedy z rundy eliminacyjnej do kolejnego etapu eliminacyjnej lub finału 

wojewódzkiego zakwalifikuje się tylko jeden zespół - klub zobowiązany jest 

podać nową listę zawodników do WGiD do zatwierdzenia  na 3 dni przed 

terminem kolejnego  etapu lub finałów. Do rundy eliminacyjnej zalicza się 

także baraże po tej rundzie. 

b) zakwalifikowania się dwóch zespołów z jednego klubu do finałów - klub ma 

prawo wycofać jeden (zgłaszając ten fakt w terminie 7 dni na piśmie)  

z zespołów tworząc nowy skład - klub zobowiązany jest podać nową listę 

zawodników do  WGiD  do zatwierdzenia  przed terminem kolejnego etapu 

lub finałów. W takim przypadku do finału awansuje kolejny zespół z eliminacji 

 W  przypadku awansu dwóch zespołów i ich udziału w kolejnym etapie 

eliminacyjnej lub finale nie zezwala się na wymianę składów zespołów. 

4. Przepisy sportowe zgodnie z regulaminem PZPS w kategoriach seniorskich i 

młodzieżowych   
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   5. Regulamin turnieju dodatkowego z udziałem zawodników NSMS w 

rozgrywkach młodzieżowych, zgodnie z Regulaminem PZPS  

 

6. Obowiązki gospodarza zawodów w woj.  pomorskim 

Do obowiązków gospodarza bezwzględnie należy: 

 Powiadomienie o terminie, godzinie i miejscu rozgrywania zawodów: 

a) Przeciwnika, 

b) WGiD, 

c) Wydziału Sędziowskiego PWZPS. 

Należy to zrobić najpóźniej na 6 dni przed terminem zawodów (decyduje data 

wpłynięcia maila na adres obsady@pwzps.org i  noga.n@wp.pl (rozgrywki żeńskie) 

oraz  kubus279@wp.pl (rozgrywki męskie) wypełniając formatkę „zapotrzebowania 

na obsadę sędziowską” i dołączając ją do e-maila. Inne formy składania 

zapotrzebowania na obsadę sędziowską nie będą respektowane. Niespełnienie tych 

warunków będzie skutkowało możliwością niewyznaczenia obsady sędziowskiej 

na zawody wg gestii Przewodniczącego Referatu Obsad i Dyscypliny WS PWZPS. 

Za nierozegrane spotkanie z powodu braku obsady sędziowskiej mecz zostanie 

zweryfikowany jako walkower na korzyść gości, a gospodarz ukarany kolejną kara 

regulaminową. 

 Zabezpieczenie fachowej opieki medycznej, 

Kluby sportowe będące gospodarzami zawodów, zobowiązane są do zapewnienia 

na zawodach, wykwalifikowanej opieki medycznej w postaci przedstawiciela służby 

zdrowia tj. lekarza,  ratownik medyczny lub pielęgniarka. O obecności na zawodach 

(30 minut przed meczem i 15 minut po meczu) osoby odpowiedzialnej 

za zapewnienie opieki medycznej, gospodarz zawodów zobowiązany jest 

powiadomić sędziów przed zawodami i wskazać tę osobę. O obecności opieki 

medycznej na zawodach świadczy stempel i podpis przedstawiciela służby zdrowia 

(lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki) na oryginale protokołu 

zawodów w rubryce „Uwagi”. W przypadku, gdy pielęgniarka nie posiada stempla, 

zobowiązana jest ona przed meczem przedstawić dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje, a odpowiedniej adnotacji w protokole dokonuje sędzia I zawodów. 

Każdorazowo w rubryce „Uwagi” należy wpisać adnotację „bez urazów”, jeżeli  w 

meczu nie było kontuzji (wpisu dokonuje opieka medyczna). 

 Zapewnienie piłek do gry i sześciu piłek do rozgrzewki dla przeciwnika, 

a) w rozgrywkach centralnych w sezonie 2015/2016 spotkania rozgrywane będą 

piłkami wskazanymi w Komunikacie Organizacyjnym PZPS na sezon 

2015/2016 – MOLTEN VSM 5000. Piłki wskazane przez PZPS będą również 

preferowane również w rozgrywkach wojewódzkich we wszystkich 

kategoriach wiekowych. Na w  rozgrywkach  wojewódzkich WGiD 

Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej  dopuszcza wyjątkowo 

rozgrywanie spotkań piłkami: MIKASA MVA 200, 

mailto:obsady@pwzps.org
mailto:noga.n@wp.pl
mailto:kubus279@wp.pl
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b) Przepisowe piłki do gry oraz do rozgrzewki winien zabezpieczyć 

w odpowiedniej ilości  gospodarz zawodów. Jeżeli gospodarz zawodów nie 

posiada w/w piłek a posiada je przeciwnik to spotkanie należy bezwzględnie 

rozegrać właściwymi piłkami. Przy małej ilości piłek do rozgrzewki, którymi 

rozgrywane będzie spotkanie, pierwszeństwo dostępu do nich ma zespół 

gości. Zgodnie z przepisami gry FIVB o wyborze piłki do meczu, która musi 

spełnić określone wymagania decyduje sędzia główny bądź, w przypadku jego 

nieobecności, sędzia I. 

 Przygotowanie hali oraz pola gry wg następujących kryteriów i zawierających 

następujące wyposażenie: 

a) Wymiary (kubatura) hali 15x24 m, 

b) Minimalna wysokość wolnej przestrzeni nad boiskiem 6m, 

c) Minimalna szerokość wolnej przestrzeni (bez jakichkolwiek przeszkód jak 

np.: materace, ławki) liczona  od końca linii końcowych i bocznych nie może 

być mniejsza niż 2 m. 

W przypadku rozgrywania turniejów oraz spotkań finałowych obowiązują 

wymiary PZPS. 

Hale Sportowe, w których będą rozgrywane mecze Szczebla Centralnego 

(seniorskie i młodzieżowe ) zostaną zweryfikowane przez  WG i D PWZPS 

zgodnie z wymogami regulaminowymi PZPS. 

Boiska muszą być oznaczone liniami o szerokości 5 cm o kolorze wyraźnie 

odróżniającym się od koloru boiska i innych linii, 

d) Obowiązuje siatka koloru czarnego, zgodne z przepisami PZPS rozciągnięta 

na zabezpieczonych słupkach (bez odciągów i innych elementów mogących 

powodować niebezpieczeństwo dla zdrowia) umożliwiających płynną 

regulację wysokości siatki. 

Wysokość siatki zgodnie z przepisami gry tzn: 

- Seniorki – 224 cm 

- Seniorzy – 243 cm 

- Juniorki – 224 cm 

- Juniorzy – 243 cm 

- Kadetki – 224 cm 

- Kadeci – 243 cm 

- Młodziczki – 215 cm 

- Młodzicy – 235 cm 

e) Tabliczki do zmian zawodników dla każdej z drużyn, 

f) Ławkę rezerwowych dla zawodników każdej z drużyn, 

g) Ręczną tablicę wyników, 

h) Przymiar do siatki, 

i) Komplet kartek na ustawienie dla trenerów zespołu gospodarzy i gości 

(jeśli na zawodach jest sędzia główny to po dwa komplety dla każdego 

z trenerów), 
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j) Opcjonalnie: 

- Sygnalizator optyczno-dźwiękowy przy ławce rezerwowych każdego 

z zespołów, 

- Sygnalizator optyczno-dźwiękowy przy stoliku sekretarza, 

- Elektroniczną tablicę wyników. 

7. Sędzia główny. 

Zarówno gospodarz jak i gość meczu ma prawo do poproszenia o dodatkowo 

wyznaczenie sędziego głównego w swoim meczu. Koszty związane z jego pracą 

ponosi strona zgłaszająca to życzenie. Prośby o takie obsady należy kierować 

do Wydziału Sędziowskiego oraz Wydziału Gier i Dyscypliny pisemnie, nie później niż 

na 12 dni przed planowanym spotkaniem. 

Rozdział IV. 

Opłaty regulaminowe i kary: 

   Każdy Klub (organizacja) zgłaszający drużynę do rozgrywek, winien uiścić regulaminowe 

opłaty. Konto na które należy wpłacać wszelkie opłaty to: PWZPS INVEST BANK S.A. 

Oddział Gdańsk: 23 1680 1277 0000 3000 0653 8941 

1. Opłaty regulaminowe. 

 Opłaty obowiązujące w sezonie 2015/2016:  

Tabela 3. 

 ROZDZIAŁ DO  WYMIANY 

Składka członkowska 300 zł. 

Opłata licencyjna dla klubów  

Wpisowe za daną grupę rozgrywkową: 

Seniorzy/rki 150 zł. 

Juniorzy/rki 150 zł. 

Kadeci/tki 150 zł. 

Młodzicy/czki 50 zł. 

 Opłatę za zarejestrowanie zawodnika wnosi klub, który przedkłada w WGiD 

legitymację   zawodniczą do rejestracji. Opłatę za wyrejestrowanie zawodnika 

wnosi klub macierzysty, który dokonuje wyrejestrowania lub klub rejestrujący 

po zmianie barw klubowych albo zainteresowany zawodnik. Wysokość opłat 

będzie w jednakowej wielkości za zarejestrowanie i wyrejestrowanie legitymacji 

w zależności od roku urodzenia zawodników wg poniższej taryfy (dotyczy 

zawodników do tej pory nie zarejestrowanych): 

Tabela 4. 

Dla seniorów/ek 30zł 

Dla juniorów/ek 15 zł 

Dla kadetów/ek 10 zł. 

Dla młodzików/czek 5 zł. 
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Opłaty za wyrejestrowanie z ewidencji legitymacji zawodnika przechodzącego 

poza województwo pomorskie: 100 zł 

a) opłata administracyjna z  zmianę barw klubowych  I i II liga i wyższe – zgodnie 

z komunikatem organizacyjnym PZPS nr 1/2015/2016 

b) opłata za zmianie barw do III liga –  50 zł. 

c) Zawodników w kategorii  junior(ka) kadet(ka) – 30 zł poza woj 50 

d) przechodzących na certyfikat – 30 zł. Poza????? 50 

 

 Przedłużenie licencji zawodniczych: 

Tabela 5. 

Dla seniorów/ek 20 zł. 

Dla juniorów/ek 15 zł. 

Dla kadetów/ek 10 zł. 

Dla młodzików/czek 5 zł. 

Tabela 6. 

 Licencje po zmianie barw klubowych w województwie: 

Dla seniorów/ek 35 zł. 

Dla juniorów/ek 25 zł. 

Dla kadetów/ek 20 zł. 

Tabela 7. 

 Licencje na certyfikacie: 

Dla seniorów/ek 25 zł. 

Dla juniorów/ek 20 zł. 

Dla kadetów/ek 15 zł. 

Tabela 8. 

 Przedłużenie licencji trenerskich: 

Obecni na konsultacjach szkoleniowych 25 zł 

 

2. Kary. 

Uchybienia podlegające karom. 

 Wpis regulaminowy do protokołu lub inne uchybienia regulaminowe, lub 

dyscyplinarne w czasie trwania zawodów: 

Tabela 9. 

  

Brak zapewnienia opieki medycznej 50,oo zł 

Ukaranie trenera wykluczeniem bądź 
dyskwalifikacją – odsunięcie od prowadzenia 
zespołu na minimum 2 kolejki 

- 

Tabela 10. 

 Uchybienia regulaminowe przed lub po zawodach: 

brak zawiadomień o meczach w/g 
terminarza – przeciwnika oraz Wydziału 
Sędziowskiego i PWZPS (na 10 dni przed 

50,00 



11 

 

planowanym spotkaniem) 

brak zawiadomień  o przełożeniach 
meczów - przeciwnika, Wydziału 
Sędziowskiego i  PWZPS 

50 zł 

Przełożenie meczu bez dopełnienia 
formalności 

50 zł 

Nieterminowe przekazywanie: 

Informacji o wynikach  

50 zł Protokołów 

Odpowiedzi na prośbę przełożenia 
spotkania 

Walkower 500 zł. 

Nie stawienie się na zawody 500 zł. 

Wycofanie drużyny prze rozgrywkami 300 zł. 

  

Wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie 
ich trwania 

500 zł. 

Nie odpowiedzenie w terminie na pismo 
WGiD 

50 zł 

3. Inne.  

Inne opłaty ujednolicone przez WGiD. 

Tabela  11. 

Zgłoszenie zespołu do rozgrywek po upływie 
terminów określonych w regulaminie (stawka 
za każdy dzień spóźnienia) 

10 zł 

Kwota wadium za rozpatrzenie protestu 100 zł 
 

Rozdział V. 

Finansowanie.     

1. Wszystkie koszty związane z rozgrywkami w  województwie pokrywają kluby lub 

organizacje zgłaszające zespoły do rozgrywek lub je wspierające. Wyjątek mogą 

stanowić Finały Mistrzostw Województwa Pomorskiego w siatkówce halowej 

i siatkówce plażowej w kat młodzieżowych po podpisaniu umowy pomiędzy 

Pomorska Federacja Sportu , a Urzędem Marszałkowskim na dany rok kalendarzowy. 

2. Rozgrywki szczebla centralnego mogą być dofinansowane od ¼ MP w kat junior(ka, 

kadet(ka) ( z dotacji Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z jego  regulaminem ) . 

Udziału w zawodach: 

a) Dofinansowanie kosztów  udziału w rozgrywkach szczebla centralnego - MP 

w kategorii junior/kadet tj. przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie (środki 

Urzędu Marszałkowskiego), w ramach posiadanych środków. 

b) w przypadku organizacji eliminacji do OOM zgodnie z Zarządzeniem 

Ministerstwa Sportu, 
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c) Finały OOM koszty udziału pokrywa Ministerstw  Sportu ( bez przejazdu). 

 

Rozdział VI. 

Sprawozdawczość. 

3. Gospodarze meczów w najbliższy dzień roboczy po zawodach  wysyłają protokoły 

meczów do WGiD PWZPS w Gdańsku (liczy się data stempla pocztowego), 

4. Wyniki każdego spotkania należy bezwzględnie przekazać telefonicznie lub faksem do 

godziny 12:00 w najbliższym dniu roboczym lub pocztą elektroniczną na adresy: 

pwzps.gdansk@interia.pl , noga.n@wp.pl  lub SMSem na nr 608 33 52 11 

5. Zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach w sezonie 2015/2016 do podania 

informacji teleadresowych do kontaktu z PWZPS i WGiD, i ustalenia kolejności ich 

wykorzystania: 

a) Oficjalnych: 

- Fax 

- E-mail 

b) Nieoficjalnych: 

-     Telefony stacjonarne i komórkowe 

-     Komunikatory internetowe (gadu-gadu, skype etc.) 

6. Przyjmuje się, że fax (podany jako oficjalny) nadany w godzinach 8-14, w dni robocze, 

winien trafić do zainteresowanych (w klubie) najpóźniej w ciągu następnego dnia 

roboczego, 

7. Informacja przesłana pocztą e-mail (na adres podany jako oficjalny) w godzinach  8-

14, w dni .robocze winna trafić do zainteresowanych (w klubie) najpóźniej w ciągu 

następnego dnia roboczego. 

Rozdział VII. 

Odwołania i protesty. 

 Odwołania i protesty są dozwolone w terminie 72 godzin od zakończenia meczu, po 

wpisaniu zdarzenia do protokołu i opłaceniu wadium zgodnie z rozdział IV., pkt. 3, 

tabela 11. (załączony odcinek wpłaty), 

 Nie spełnienie podanych warunków powoduje odrzucenie protestu i przepadek 

kaucji, 

 Uwzględnienie protestu lub odwołania skutkuje zwrotem kaucji natomiast jego 

odrzucenie powoduje przepadek kaucji na rzecz PWZPS. 

Rozdział VIII. 

Nagrody. 

mailto:noga.n@wp.pl
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 Drużyny, które w wyniku rozgrywek zajmą  pierwsze miejsca w Lidze Wojewódzkiej, 

reprezentują Województwo Pomorskie w ćwierćfinałach MP (w rozgrywkach 

na szczeblu centralnym), 

 Drużyna, która w wyniku rozgrywek zajmie drugie i trzecie  miejsca w Lidze 

Wojewódzkiej, reprezentuje Województwo Pomorskie w 1/8 MP (w rozgrywkach 

na szczeblu centralnym), 

 Klub i zawodnicy - finaliści turniejów o Mistrzostwo Województwa - otrzymują 

medale i dyplomy lub puchary (do uzgodnienia przez Zarząd). 

Rozdział IX. 

Postanowienia końcowe. 

 Zawody eliminacyjne, finały na szczeblu rozgrywek Ligi Województwa Pomorskiego 

we  wszystkich kategoriach rozgrywkowych sędziują sędziowie WS PWZPS, 

 Zgodnie z regulaminem PZPS zawody 1/8 i 14/ MP w  kategoriach  młodzieżowych 

organizowanych przez zespoły woj. pomorskiego sędziują sędziowie WS PWZPS  

 Zawodnicy przyjeżdżają na zawody pod opieką trenera lub opiekuna. Zespoły, których 

zawodnicy są niepełnoletni muszą uczestniczyć w meczach pod opieką trenera lub 

opiekuna posiadającego pisemne upoważnienie do sprawowania opieki nad 

zespołem. Upoważnienie to powinno być wydane przez klub, do którego należy 

drużyna oraz zawierać pełne dane opiekuna wraz z jego podpisem pod zgodą 

pełnienia obowiązków opiekuna. Opiekun nie jest członkiem zespołu (nie może w 

czasie meczu siedzieć na ławce rezerwowych, kierować grą zespołu, brać czasów i 

udzielać wskazówek), 

 Nie ujęte w regulaminie “zdarzenia„ w czasie meczu rozstrzyga sędzia prowadzący, a 

w dalszej kolejności WGiD PWZPS w Gdańsku. 

 Przypominamy, że już od 2015 r obowiązuje Elektroniczny System Ewidencji 

Zawodników i Zawodniczek. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DRUZYNY W ROZGRYWKACH NA SEZON 2015/2016 JEST 

RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POSTANOWIEŃ I WARUNKÓW REGULAMINU. 

Opracowali:  

Mieczysław Łukasiewicz – Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny PWZPS 

Natalia Noga – Członek Wydziału Gier i Dyscypliny PWZPS  

 


