TARYFIKATOR OPŁAT STARTOWYCH ZZPS NA SEZON 2015 - 2016
Działając na podstawie przepisów komunikatu organizacyjnego PZPS i ZZPS dotyczących opłat
regulaminowych, uwzględniając trudną sytuację finansową klubów, a także działającego bez dotacji
państwowych i samorządowych ZZPS, Wydział Rozgrywek ustala następujący taryfikator opłat
dla Klubów Sportowych na rzecz organizatora rozgrywek ZZPS, obowiązujący od dnia 28.09.2015 roku.
I. OPŁATY UCZESTNICTWA
1. Składka członkowska klubu - zgodnie z komunikatem
WR PZPS (sekcja kobiet / mężczyzn osobne opłaty)

300,00 zł

2. Wpisowe – startowe zespołów:
a) III ligi mężczyzn
b) III ligi kobiet
c) juniorek i juniorów
d) kadetek i kadetów
e) młodziczek i młodzików
f) Wojewódzki Puchar Polski Kobiet i Mężczyzn
g) minisiatkówka od zespołu dwójek
h) minisiatkówka od zespołu trójek
i) minisiatkówka od zespołu czwórek

300,00 zł
200,00 zł
190,00 zł
170,00 zł
150,00 zł
50,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

3. Wycofanie zespołu przed upublicznieniem terminarza
a) zespoły seniorskie
b) zespoły młodzieżowe
Wycofanie zespołu w czasie rozgrywek
c) zespoły seniorskie
d) zespoły młodzieżowe
4. Zgłoszenie zespołu nowego Klubu Sportowego (kaucja zwrotna)

500,00 zł
250,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
400,00 zł

II. OPŁATY EWIDENCYJNE: LICENCYJNE, CERTYFIKACYJNE, REJESTRACYJNE
1. Dla zespołów III ligi mężczyzn, od zawodnika
a) przed rozgrywkami
b) w trakcie rozgrywek
c) po zmianie barw klubowych
d) opłata sezonowa dla zawodników grających na certyfikacie (25% zmiany barw)

50,00 zł
60,00 zł
240,00 zł
60,00 zł

2. Dla zespołów III ligi kobiet, od zawodniczki
a) przed rozgrywkami
b) w trakcie rozgrywek
c) po zmianie barw klubowych
d) opłata sezonowa dla zawodników grających na certyfikacie (25% zmiany barw)

40,00 zł
50,00 zł
200,00 zł
50,00 zł

3. Dla zespołów juniorek i juniorów
a) przed rozgrywkami
b) w trakcie rozgrywek
c) po zmianie barw klubowych
d) opłata sezonowa dla zawodników grających na certyfikacie (25% zmiany barw)

30,00 zł
35,00 zł
140,00 zł
35,00 zł

4. Dla zespołów kadetek i kadetów
a) przed rozgrywkami
b) w trakcie rozgrywek
c) po zmianie barw klubowych
d) opłata sezonowa dla zawodników grających na certyfikacie (25% zmiany barw)

20,00 zł
25,00 zł
100,00 zł
25,00 zł

5. Dla zespołów młodziczek i młodzików
a) przed rozgrywkami
b) w trakcie rozgrywek
c) po zmianie barw klubowych
d) opłata sezonowa dla zawodników grających na certyfikacie (25% zmiany barw)

10,00 zł
15,00 zł
60,00 zł
15,00 zł

6. Licencja dla Klubu Sportowego - opłata co sezonowa
a) licencje dla trenerów - opłata jednorazowa przy ubieganiu się o licencję
7. Certyfikaty dla przebywających na ławce rezerwowych
trenerzy I i II, masażysta, lekarz
a) certyfikaty dla szkoleniowców nieobecnych na przedsezonowym
szkoleniu certyfikacyjnym
8. Zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodników, zawodniczek
(ligi centralne i inne WZPS-y)
a) zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodników
- opłaty ewidencyjne - seniorzy
b) zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodniczek
- opłaty ewidencyjne - seniorki
c) zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodników, zawodniczek
- opłata ewidencyjna - juniorki / juniorzy
d) zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodników, zawodniczek
- opłata ewidencyjna kadeci / kadetki
e) zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodników, zawodniczek
- opłata ewidencyjna młodzik / młodziczka
9. Okresowe zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodników(czek) grających
na certyfikacie, w rozgrywkach prowadzonych przez PZPS na 1 sezon

bez opłaty
100,00 zł
75,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
5,00 zł
wg komunikatu
WR PZPS

III. OPŁATY DYSCYPLINARNE
1. Oddanie meczu walkowerem lub jego przyznanie przez WR ZZPS
2. Wniesienie protestu do WZPS (kaucja)
a) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu, od kaucji ZZPS pobiera
b) w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, ZZPS pobiera całość kaucji
3. Uchybienia organizacji zawodów - każdy powtarzający się
w sezonie wpis do protokołu (pierwszy wpis - pisemne upomnienie)
4. Brak lub spóźnienie nadesłania zgłoszeń, protokółów zawodów,
opieki medycznej na zawodach i innych wymaganych
w regulaminach i komunikatach dokumentów i sprzętu sportowego
5. Gra nieuprawnionego zawodniczki(ka) – walkower i kara
6. Przełożenie terminu zawodów po raz drugi i kolejny w danej
kategorii wiekowej bez powiadomienia i akceptacji WR ZZPS
7. Opłaty transferowe przy zmianie barw klubowych pomiędzy klubami
8. Opłaty za wystawianie różnego typu zaświadczeń dla klubów,
zawodników, sędziów

800,00 zł
300,00 zł
50,00 zł
300,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
800,00 zł
100,00 zł
wg komunikatu
WR PZPS
10,00 zł

