REGULAMIN SPORTOWO-ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH
PIŁKI SIATKOWEJ, WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
OBOWIĄZUJĄCY OD SEZONU 2015/2016
§I
CEL ROZGRYWEK
1. Celem rozgrywek jest:
a) wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych klasach rozgrywek
b) stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia uczestników we współzawodnictwie
c) dalsza popularyzacja i upowszechnienie piłki siatkowej
§ II
ORGANIZACJA i KIEROWNICTWO
1. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej działający poprzez Wydział Rozgrywek,
Wydział Szkolenia i Wydział Dyscypliny ZZPS według przyjętych regulaminów, wytycznych, komunikatów oraz ustaleń
przez te Wydziały w porozumieniu z innymi Wydziałami ZZPS.
2. Bezpośrednie kierownictwo rozgrywkami sprawuje Wydział Rozgrywek ZZPS.
3. Gospodarzami - organizatorami zawodów mistrzowskich są wyznaczone w przedmiotowych komunikatach - Kluby
Sportowe lub ZZPS.
§ III
UCZESTNICTWO w ROZGRYWKACH i ZGŁOSZENIA
1. Rozgrywki mistrzowskie odbywają się w następujących kategoriach:
a) seniorów - seniorek
b) juniorów - juniorek
c) kadetów - kadetek
d) młodzików - młodziczek
e) mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
f) Pucharu Polski - mężczyzn i kobiet
g) siatkówki plażowej
h) towarzyskich
2. Prawo udziału w rozgrywkach mistrzowskich poszczególnych kategorii rozgrywkowych mają Kluby Sportowe
zarejestrowane jako Członkowie w ZZPS, które:
a) dokonały w ustalonych terminach na właściwych formularzach ZZPS i PZPS - zgłoszeń drużyn i zespołów
do poszczególnych klas rozgrywkowych,
b) posiadają licencje klubowe i trenerskie według wzorów PZPS i ZZPS oraz nadane elektronicznie licencje oraz
certyfikaty zawodnicze na formularzach F-02 lub ZZPS-02,
c) uiściły w terminie opłaty organizatorowi wymagane w taryfikatorach ZZPS i PZPS.
3. Zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać ważne do 6 miesięcy badania lekarskie wyłącznie od lekarza
sportowego z pieczęcią nagłówkową przychodni sportowej, w której zostało wykonane badanie oraz zamieszczenie
ich na druku F02.
4. Jako obowiązujący rocznik ustala się datę urodzenia od 1.01. do 31.12. danego roku:
• młodzik / młodziczka - urodzeni od 01.01.2001 roku
• kadet / kadetka - urodzeni od 01.01.1999 roku
• junior / juniorka - urodzeni od 01.01.1997 roku
• zawodnicy / zawodniczki biorące udział w OOM - urodzeni od 01.01.2000 roku
5. Uczestnictwo zespołów w poszczególnych klasach rozgrywek określają każdorazowo w danym cyklu wydane przez
PZPS i ZZPS wytyczne zamieszczone w komunikatach.
6. W szczególnych przypadkach dla dokładnej identyfikacji tożsamości zawodników(czek) wyznaczeni na zawody
sędziowie mają prawo każdorazowo żądać okazania dowodów tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja
szkolna, prawo jazdy).
7. W rozgrywkach młodzieżowych obowiązkowo zawodnicy muszą przedstawić jeden z w/w dokumentów celem
weryfikacji daty urodzenia.
8. Przy pierwszej rejestracji zawodniczki(a), która(y) nie ukończyła(ł) 18 roku życia w nowym klubie sportowym
wymagana jest oprócz w/w dokumentów pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz przedstawienie
formularza zgody na przedstawienie danych osobowych.
9. Kluby Sportowe posiadające więcej niż jeden zespół w danej klasie rozgrywek winny przedstawić odrębne,
elektroniczne listy zgłoszeń F-02, do zatwierdzenia przez WR ZZPS, przed rozpoczęciem rozgrywek w sezonie
2015/2016.
10. Po oddaniu w danej kategorii wiekowej dwóch meczów - walkowerem, zespół zostaje automatycznie wykluczony
z rozgrywek, niezależnie od innych sankcji regulaminowych i finansowych. Przy wycofaniu zespołu w pierwszej

rundzie rozgrywek wszystkie wyniki meczów z udziałem tego zespołu w lidze zostają anulowane. W przypadku
wycofania w drugiej rundzie w/w postępowanie dotyczy tylko drugiej rundy, zaś wyniki z pierwszej rundy zostają
zachowane.
11. Wycofanie zespołu następuje również wtedy, gdy dwa walkowery orzeczono z innych przyczyn lub gdy zespół
zgłosił swoje wycofanie z rozgrywek do WR ZZPS w formie pisemnej.
12. Zasady awansów i spadków podaje się w komunikatach wg przyjętych corocznie ustaleń
Wydziału Rozgrywek i Wydziału Szkolenia ZZPS.
§ IV
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK i OCENA WYNIKÓW
1. Rozgrywki są przeprowadzane na podstawie przepisów sportowych, regulaminów i komunikatów wydanych przez
PZPS i WR ZZPS oraz aktualnych Przepisów Gry PZPS w piłkę siatkową.
2. Wszystkie zawody należy rozgrywać zgodnie z przedstawionymi przez WR ZZPS terminarzami.
3. W rozgrywkach obowiązują wydane przez ZZPS i PZPS Przepisy Dyscyplinarne dla klubów.
4. Pod pojęciem zawodów uważa się zarówno jeden mecz, dwumecz, trójmecz jak i turniej jedno, dwu lub trzy dniowy.
5. Zawody rozgrywa się w podanych przez kluby i zweryfikowanych przez WR ZZPS halach
i obiektach sportowych.
6. Zawody rozgrywa się piłkami ustalonymi przez PZPS i wewnętrznie przez Wydział Szkolenia ZZPS.
7. Zawody odbywają się wg systemów, szczegółowych zasad regulaminowych oraz terminarzy
i ustaleń wydawanych odrębnie dla każdego cyklu przez WR ZZPS.
8. We wszystkich finałowych zawodach pucharowych, turniejowych, ligowych w kategoriach młodzików,
młodziczek, kadetów, kadetek, juniorów i juniorek, obowiązuje następująca ocena wyników:
za wygrane spotkanie lub wygraną walkowerem - 2 pkt., za przegrane - 1 pkt.,
za przegranie meczu walkowerem - 0 pkt.,
9. W zawodach ligi seniorów, seniorek, eliminacjach, ćwierćfinałach i półfinałach juniorów, juniorek, kadetów, kadetek
poza turniejami finałowymi obowiązuje następująca ocena wyników:
za wygrane spotkanie 3:2, 3:1, 3:0 lub walkowerem - 3 pkt., za przegrany mecz 2:3 - 2 pkt., 1:3 lub 0:3 - 1 pkt.,
za przegranie meczu walkowerem - 0 pkt.,
- o kolejności miejsc decyduje kolejno:
a) większa ilość zdobytych punktów,
b) lepszy stosunek setów,
c) lepszy stosunek małych punktów, wynik bezpośredniego spotkania,
10. Zawody rozgrywane są do trzech wygranych setów (dwóch w przypadku rozgrywek młodzików i młodziczek).
11. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia - rozgrywania meczu, lub pierwszego meczu ewentualnie pierwszego
meczu w turnieju:
a) soboty, niedziele i święta w godzinach 10:00 - 19:00
b) dni powszednie (robocze) w godzinach 17:00 - 19:00
- przy czym w porozumieniu Klubów i zainteresowanych, delegowanych na zawody sędziów oraz zgodą organizatora WR ZZPS, w szczególnych wypadkach mogą być ustalone inne godziny meczów.
12. Nie stawienie się zespołu na zawody może być usprawiedliwione jedynie w przypadku klęski żywiołowej, epidemii,
choroby (kilka osób z drużyny - konieczne zaświadczenie lekarskie), brak lub opóźnienia publicznych środków
lokomocji, co wszystko winno być udokumentowane na piśmie. W innym przypadku WR ZZPS może orzec walkower.
13. Zmiana terminu meczu poza wyznaczoną datę w komunikacie rozgrywek musi być zgłoszona zatwierdzona przez
WR ZZPS minimum na 5 dni przed terminem zaplanowanym w komunikacie WR ZZPS (decyduje data wpływu
dokumentu o zmianę terminu do WR ZZPS). Taka prośba będzie rozpatrywana przez WR ZZPS jeśli będzie
zgłoszona w wyżej wymienionym terminie wyłącznie na podstawie pisemnie złożonych osobnych wniosków (fax, mail,
poczta) potwierdzonych przez zainteresowane Kluby Sportowe, dodatkowo należy wskazać nowy termin rozegrania
zaległych zawodów.
14. Zamiana gospodarza zawodów podlega również wyżej wymienionej procedurze.
15. Przełożone zawody należy rozegrać najpóźniej w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu, w przeciwnym razie
zawody te będą potraktowane jako obustronny walkower.
16. Zakazuje się jakiejkolwiek formy zmiany terminów ostatnich dwóch kolejek zawodów w danej kategorii wiekowej
jak również rozgrywania zaległych zawodów po lub w trakcie zaplanowanych terminarzem ostatnich dwóch kolejek
spotkań.
17. Na podstawie oryginałów protokołów zawodów lub innych uznanych dokumentów (sprawozdania pisemne
sędziów głównych), WR ZZPS weryfikuje ich wyniki według uzyskanych na boisku w tym również:
- gdy zespół stawia się na zawody w stanie zdekompletowanym
- gdy zespół nie stawia się na boisku w oznaczonym dniu, miejscu i godzinie lub spóźnia się na zawody, przy czym
w szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzje podejmuje sędzia pierwszy lub sędzia główny zawodów
- gdy spotkanie nie może dojść do skutku z winy gospodarza (brak hali, szatni, innych urządzeń, niskiej temperatury,
oświetlenia, braku piłek, itp…)
18. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nominowani sędziowie zostali powiadomieni przez gospodarza i nie stawili się
na wyznaczonych zawodach, spotkanie powinien prowadzić uprawniony z listy WS ZZPS, obecny na sali sędzia
(sędziowie) według uprawnień i klasy sędziowskiej po uzgodnieniu z kapitanami obu drużyn.

19. Zweryfikowane wyniki zawodów organizator - WR ZZPS podaje do wiadomości klubom, a także do publicznych
mediów i innych zainteresowanych.
20. Zespoły będące gospodarzami zawodów winny najpóźniej 5 dni przed wyznaczonym terminem zawodów przez
WR ZZPS podać przeciwnikom, mediom, sędziom oraz WR ZZPS - pisemnie [listownie (ZZPS, al. Wojska Polskiego
246, 70-346 Szczecin), faxem (914 395 517), e-mailem (jacek@plewnia.pl) lub telefonicznie (Jacek M. Plewnia 501
144 514)] oraz miejscowym władzom zawiadomienie o terminie, miejscu i godzinie rozgrywania zawodów. Sędziów
należy informować: pisemnie, telefonicznie lub mailem.
UWAGA! Powiadomienia w formie wiadomości telefonicznego „SMS” nie będą respektowane.
Po zawodach (w ciągu 8 godzin) Sędziowie i Kluby Sportowe będące gospodarzami zawodów mają obowiązek
przesłać wyniki zawodów mailem (jacek@plewnia.pl) lub sms-em (501 144 514) do WR ZZPS. Natychmiast po
zawodach (w ciągu 24 godzin) przesłać protokoły meczowe do WR ZZPS (ZZPS, al. Wojska Polskiego 246, 70-346
Szczecin) lub WR PZPS (PZPS, ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa) w przypadku zawodów szczebla centralnego.
21. Szczegółowe obowiązki gospodarzy - bezpośrednich organizatorów zawodów, podane są w przepisach
organizacyjnych PZPS, natomiast ogólne podaje się w § V regulaminu WR ZZPS.
22. Uzasadnione i udokumentowane protesty, po wpłaceniu na konto ZZPS wymaganej kaucji
- zgodnej z taryfikatorem ZZPS, maksymalnie do 72 godzin od godziny zakończenia zawodów (decyduje data i
godzina stempla pocztowego), winny być złożone do organizatora rozgrywek - WR ZZPS, przy czym w przypadku ich
negatywnego rozpatrzenia, kaucja przepada.
23. Od decyzji organizatora, czyli Wydziału Rozgrywek, Wydziału Szkoleniowego i Wydziału Dyscypliny ZZPS,
przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni do Zarządu ZZPS, przy czym decyzje tegoż organu są ostateczne.
24. Każdorazowa istotna korespondencja (powiadomienia, protesty, odwołania, itp...) winna być nadawana jako
polecone przesyłki z datą poczty.
§V
OBOWIĄZKI GOSPODARZA I UCZESTNICZĄCYCH ZESPOŁÓW
1. Do głównych obowiązków gospodarza - bezpośredniego organizatora należy:
a) powiadomienie o zawodach jak w § IV p. 20, także o wynikach do WR ZZPS,
b) jeżeli zawody rozpoczynają się w godzinach wieczornych - po godzinie 18:00 - zapewnienie dla przyjezdnych
sędziów - na ich wcześniejszą prośbę zakwaterowań - pokoje z łazienką lub wypłacić zgodnie z przepisami
delegacyjnymi ryczałt noclegowy (ewentualnie także wyżywienia) na koszt gospodarza zawodów,
c) przypadku zawodów dwu i trzy - dniowych zabezpieczenie na koszt gospodarza dla zamiejscowej obsady
sędziowskiej wyżywienia i noclegów - pokoje z łazienką,
d) rozliczenia delegacji sędziowskich w formie gotówkowej przed rozpoczęciem zawodów,
e) zapewnienie obowiązkowo przepisowego obiektu, urządzeń i niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zawodów:
piłek meczowych i rozgrzewkowych, miary – listwy do mierzenia siatki, ciśnieniomierza, szatni dla zawodników, pokoju
trenerskiego, osobnego pokoju - szatni dla sędziów, sanitariatów, tabliczek do zmian z numeracją od 1 do 20, obsługi
technicznej, a w III lidze w miarę możliwości spikerki na zawodach,
f) zabezpieczenie obsługi medycznej na hali, w której odbywają się zawody począwszy od 30 minut przed meczem,
a skończywszy 15 minut po zawodach,
g) piłki meczowe obowiązujące w rozgrywkach ZZPS w sezonie 2015/2016:
- III liga mężczyzn i kobiet: MIKASA MVA 200 lub MOLTEN V5M 5000
- wszystkie kategorie młodzieżowe: MOLTEN V5M 5000
h) piłki zabezpiecza gospodarz zawodów, w przypadku nie zabezpieczenia właściwych piłek przez gospodarza, mogą
być użyte przepisowe piłki dostarczone przez gości.
2. Do głównych obowiązków wszystkich zespołów należy:
a) posiadanie przepisowych strojów,
b) znajomość aktualnych przepisów gry,
c) zgłoszenie gospodarzowi zawodów - potwierdzenie udziału w zawodach z ewentualną prośbą o rezerwacje
noclegów i wyżywienia,
d) pełne zdyscyplinowanie zawodników, postawę godną sportowca przed, w trakcie i po zawodach.
§ VI
ZASADY FINANSOWANIA ROZGRYWEK
1. Zespoły będące gospodarzami zawodów pokrywają wszelkie koszty organizacyjne (wynajem hali, urządzeń,
sprzętu, opłatę sędziowską w formie gotówkowej - przed rozpoczęciem zawodów, opłatę obsługi medycznej, itp…).
2. Zespoły przyjezdne pokrywają koszty udziału w zawodach we własnym zakresie (dojazdy, wyżywienie,
zakwaterowanie, itp...), chyba, że WR ZZPS postanowi inaczej - dotyczy rozgrywek finałowych ZZPS.
3. Wszystkie zespoły zobowiązane są do pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w danym cyklu rozgrywek
(wpisowe-startowe, licencje, certyfikaty, kary, kaucje) i inne koszty podane w obowiązujących komunikatach i
dokumentach organizatora rozgrywek.
§ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE i INFORMACJE DODATKOWE
1. WR ZZPS dysponuje drukami licencji / certyfikatów dla klubów, trenerów i sędziów.

2. Regulamin niniejszy wraz z aktualnymi wytycznymi PZPS i władz ZZPS obowiązuje w sezonie 2015/2016 oraz
może być zmieniony i interpretowany przez Wydział Rozgrywek i Wydział Dyscypliny ZZPS z zatwierdzeniem przez
Zarząd ZZPS.

§ VIII
ZASADY PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU oraz SYSTEMU i TERMINARZA ROZGRYWEK
wraz z TARYFIKATOREM OPŁAT za ODSTĘPSTWA od REGULAMINU
1. Każdy Klub Sportowy ZZPS grający w jednej lub kilku kategoriach wiekowych może wystąpić o zmianę terminu
wyznaczonych zawodów lub zamianę ich gospodarza na zasadach zgodnych z w/w regulaminem bez konsekwencji
finansowych do ZZPS tylko jeden raz w sezonie rozgrywkowym (co dotyczy każdej kategorii wiekowej, w której Klub
Sportowy bierze udział). Każde kolejne przełożenie zawodów skutkować będzie konsekwencjami finansowymi do
ZZPS. (§ IVp.10 - 15) - wpłata na konto ZZPS przed wnioskiem o zmianę terminu zawodów 50,00 zł, za każdą
niezgodność w wyżej wymienionych § i punktach.
2. W zawodach wszystkich kategorii wiekowych rozgrywanych niezgodnie z terminarzem ZZPS i PZPS w dni
powszednie od poniedziałku do piątku / oprócz wytycznych z § VIII p.1. obowiązują wyższe o 25% ryczałty
(ekwiwalenty) sędziowskie za prowadzenie zawodów. Koszty dodatkowej w/w opłaty za sędziowanie zawodów ponosi
Klub Sportowy, który wnioskował o zmianę terminu zawodów.
3. W przypadku rozgrywania zawodów oprócz wytycznych z § VIII p.1. lub niezgodnie z § IV p.11
- sędziowie otrzymują również o 25% wyższe ryczałty za sędziowanie.
4. Niezgodne z § IV p.19 zawiadomienie przez gospodarza obsady sędziowskiej o zawodach wpisane do protokołu
zawodów przez sędziów lub powiadomienie oddzielnym pismem przez sędziego WR lub WS ZZPS - kara dla
gospodarza zawodów, w kwocie 50,00 zł, płatna na konto ZZPS.
5. Za każdy wpis do protokołu zawodów dotyczący niezgodności z § IV lub § V niniejszego regulaminu - kara dla
klubu uczestniczącego w zawodach, w kwocie 50,00 zł, płatna na konto ZZPS.
6. Nie można rozpocząć zawodów, jeżeli na meczu nie ma zabezpieczenia medycznego.

ANEKS do Regulaminu
Skład Wydziału Rozgrywek ZZPS na sezon 2015-2016:
Pełniący obowiązki przewodniczącego Wydziału Rozgrywek:
- Jacek M. Plewnia, tel. 501 144 514, jacek@plewnia.pl
Pełniący obowiązki zastępcy przewodniczącego Wydziału Rozgrywek:
- odpowiedzialny za rejestrację elektroniczną - Artur Dzięcielski, tel. 692 773 984, simba84@wp.pl
- odpowiedzialny koordynację fakturowania - Tadeusz Pyrda, tel. 604 112 613, tadek.pyrda@wp.pl
Pełniący obowiązki członka Wydziału Rozgrywek, odpowiedzialni za:
III liga mężczyzn i kobiet
Marcin Biernaczyk, tel. 608 756 198, biernaczyk@interia.pl
Liga juniorów, juniorek
Agnieszka Baryłowicz, tel. 510 092 327, agnieszkabarylowicz@tlen.pl
Liga kadetów i kadetek
Adrian Kouhan, tel. 784 784 840, ajan91@wp.pl
Liga młodzików i młodziczek
Łukasz Kot, tel. 606 274 244, l.kot@wp.pl

Rejestracja elektroniczna:
Jacek Pietrzak, tel. 607 279 638, pietrzaknie@wp.pl

Administracja:
Anna Golińska, tel. 914 395 516, zzpsiat@wp.pl

