Koszalin, dn. 01.09.2004r.
REGULAMIN WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ
1. Wydział Siatkówki Plażowej
jest jednostką organizacyjną
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej działającą w ramach
niniejszego regulaminu, odpowiedzialną za całokształt spraw
związanych w ZZPS z tą dyscypliną sportu.
2. Wydział działa w ramach Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Siatkowej i jest podległy Zarządowi ZZPS w oparciu o zatwierdzony
regulamin działania WSP-ZZPS.
3. Pracą Wydziału Kieruje:
· Przewodniczący – członek Zarządu i Wydziału Sędziowskiego
ZZPS
· Przewodniczący, w ramach swoich kompetencji powołuje i odwołuje
członków Wydziału i przedstawia jego skład do akceptacji
Zarządowi.
4. W skład Wydziału wchodzą:
· Przewodniczący
· Wiceprzewodniczący
· Sekretarz
· Członkowie /max. w ilości trzech osób/
5. Kadencja Wydziału trwa 4 lata /4 sezony rozgrywek/
6. Wydział współpracuje z innymi Wydziałami ZZPS:
a) Szkoleniowym w zakresie:
· szkolenia młodzieży i kadr wojewódzkich
· systemu i organizacji rozgrywek młodzieżowych oraz seniorskich
· innych zadań
b) Sędziowskim w zakresie:
· typowania i szkolenia kandydatów na sędziów oraz sędziów
szczebla wojewódzkiego w tym kandydatów na sędziów głównych
· typowania sędziów kandydatów do prowadzenia zawodów szczebla
centralnego PZPS z min. 3-letnim stażem SI i SII w województwie
· nominowania sędziów na zawody szczebla wojewódzkiego oraz
jako obsady pomocniczej na zawody szczebla centralnego
· innych zadań

7. Wydział współpracuje w ramach swoich możliwości, kompetencji
uprawnień z Wydziałem Siatkówki Plażowej PZPS.
8. Wydział odpowiada za całokształt prac mających na celu organizację
silnej propagandowo , sportowo i finansowo siatkówki plażowej na
terenie województwa zachodniopomorskiego.
9. Wydział posiada następujące kompetencje i uprawnienia:
· opracowuje zasady rejestracji i wydawania licencji zawodników(czek)
ZZPS
· opracowuje regulaminy i terminarze rozgrywek siatkówki plażowej na
terenie ZZPS
· organizuje oraz określa zasady uzyskiwania praw i certyfikatów do
organizacji zawodów siatkówki plażowej na terenie województwa
zachodniopomorskiego
· współorganizuje lub organizuje zawody zlecone przez Wydział
Siatkówki Plażowej PZPS
· ustala zasady reprezentowania barw województwa w turniejach o
Mistrzostwo Polski i innych organizowanych przez i WZPS-y i PZPS
· rozstrzyga o wszystkich sprawach spornych dotyczących regulaminów
i rozgrywek siatkówki plażowej w ramach ZZPS
10. Posiedzenia Wydziału odbywają się co najmniej raz na pół roku.
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