REGULAMIN SPORTOWO-ORGANIZACYJY
ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W PIŁCE SIATKOWEJ
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ
Obowiązuje od dnia 06 września 2021 r.
§I
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:
a) Statutu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej;
b) Statutu, regulaminów i przepisów Polskiego Związku Piłki Siatkowej;
c) Przepisów gry w piłkę siatkową.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą rozgrywek we wszystkich kategoriach wiekowych,
prowadzonych przez ZZPS.
3. Zawodnicy, działacze, trenerzy, instruktorzy, przedstawiciele klubów sportowych oraz sędziowie
zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania zawartych w nim
zapisów
4. Interpretacja oraz egzekwowanie przepisów niniejszego regulaminu należy do Wydziału Rozgrywek
oraz Zarządu ZZPS.
5. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią Komunikaty Rozgrywek obejmujące systemy i
szczegółowe regulaminy rozgrywek oraz terminarze opracowywane każdorazowo przed sezonem dla
każdej klasy rozgrywkowej oraz Taryfikator opłat ZZPS.
§ II
ROZGRYWKI
1. Celem rozgrywek jest:
a) wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych klasach rozgrywek, które nabywają prawa do
udziału w dalszych etapach Mistrzostw Polski organizowanych przez PZPS
b) stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia uczestników we współzawodnictwie sportowym
c) dalsza popularyzacja i upowszechnienie piłki siatkowej szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

§ III
ORGANIZACJA i KIEROWNICTWO
1. Organizatorem rozgrywek dla wszystkich kategorii wiekowych jest Zachodniopomorski Związek Piłki
Siatkowej.
2. Bezpośrednie kierownictwo nad rozgrywkami sprawuje Wydział Rozgrywek ZZPS, który prowadzi
rozgrywki na szczeblu wojewódzkim oraz niższych szczeblach we wszystkich kategoriach wiekowych,
zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd ZZPS Regulaminem oraz wytycznymi i komunikatami PZPS.
3. Gospodarzami- organizatorami bezpośrednimi zawodów mistrzowskich są wyznaczone Kluby
Sportowe lub ZZPS.
4. Instancją odwoławczą w sprawach rozgrywek jest Zarząd ZZPS.
5. Systemy i ramowe terminy rozgrywek dla każdej kategorii wiekowej opracowuje Wydział Rozgrywek
ZZPS, kierując się:
a) ustaleniami Zarządu ZZPS;
b) kalendarzem imprez, wolnymi terminami i wytycznymi PZPS;
c) opiniami trenerów i przedstawicieli poszczególnych klubów;
6. Systemy i terminy rozgrywek mogą ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) na wniosek wszystkich zainteresowanych klubów, jeżeli nie będzie to kolidowało z terminami PZPS,
szkoleniem centralnym i wojewódzkim oraz innymi odpowiedniej rangi imprezami;
b) z urzędu- przez Zarząd ZZPS, jeżeli przemawiać za tym będą względy sportowe, szkoleniowe,
organizacyjno -ekonomiczne oraz inne ważne powody.
7. Terminy podane przez PZPS są obligatoryjne i nie można ich zmienić, dlatego terminy zakończenia
rozgrywek wojewódzkich są odpowiednio do nich dostosowane.
8. W pierwszych komunikatach szczegółowych dla każdej klasy rozgrywkowej podane zostaną r ównież
terminy rozgrywek centralnych. Terminy rozgrywek wojewódzkich traktowane są jako ramowe z
możliwością ich zmiany.
§ IV
KLUBY SPORTOWE
1. Kluby sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami są jedynymi podmiotami uprawnionymi do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowych na wszystkich szczeblach i kategoriach wiekowych.
2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach muszą być członkami ZZPS lub PZPS.
3. W celu uzyskania członkostwa w Zachodniopomorskim Związku Piłki Siatkowej, zgodnie z § 16
Statutu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej, Klub zobowiązany jest do pisemnego złożenia
deklaracji przystąpienia do ZZPS. Wymagane jest ponadto przesłanie wymaganych dokumentów do

ewidencji tj. Statutu, kopii i numeru wpisu stowarzyszenia do rejestru a także wypełnionego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie zzps.pl.
4. Kluby zobowiązane są do opłacania składek członkowskich, zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym
PZPS.
5. Warunkami przyjęcia zespołów Klubu- członka ZZPS do rozgrywek jest:
a) dokonanie w ustalonych terminach zgłoszeń drużyn do poszczególnych klas rozgrywkowych na
właściwych formularzach ZZPS lub PZPS;
b) terminowe wpłacenie wpisowego do rozgrywek;
c) posiadanie przez zespół- trenerów oraz zawodników, wymaganych dokumentów określonych w
niniejszym regulaminie oraz komunikatach szczegółowych.
6. ZZPS zgodnie ze statutem oraz regulaminem PZPS ma prawo odmówić wydania licencji w przypadku
gdy klub ma zobowiązania finansowe wobec ZZPS i nie ma ugody w sprawie uregulowania należności.
§V
ZAWODNICY REJESTRACJA, WYDAWANIE LICENCJI ZAWODNICZEJ
1. Organem rejestrującym zawodników i prowadzącym ewidencję jest Wydział Rozgrywek.
2. Wydział Rozgrywek ZZPS podejmuje decyzje w sprawie ustalenia ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodnika, uwzględniając Komunikat Organizacyjny, Regulamin Zmian Barw Klubowych oraz
Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS.
3. W celu potwierdzenia rejestracji zawodnika przez WR ZZPS klub rejestrujący (użytkownik klubowy),
musi bezwzględnie:
a) wprowadzić do OSEKiZ skan deklaracji członkowskiej zawodnika. Osoby uprawnione do edycji
zawodnika (operator klubu, zawodnik) mogą wprowadzić deklarację tylko raz i nie mogą jej już edytować
w późniejszym czasie. Zmiany deklaracji członkowskiej może dokonać tylko operator ZZPS lub PZPS z
odpowiednimi uprawnieniami.
UWAGA: Wprowadzenie deklaracji członkowskiej jest wymagane do zarejestrowania F02, zgłoszenia i
zaakceptowania F02 dla zawodników poniżej 18 roku życia.
b) wprowadzić zdjęcia użytkownika. Aktualnie wgrywane zdjęcie musi mieć wielkość 590x710px i
format jpg.
UWAGA: Wprowadzenie zdjęcia zawodnika jest konieczne do jego zgłoszenia do rozgrywek.
4. Klub ma obowiązek zapoznać zawodnika, a w przypadku jego niepełnoletności również przedstawicieli
ustawowych, ze statutem klubu oraz podstawowymi zasadami organizacyjno-regulaminowymi
obowiązującymi w ZZPS i PZPS, przede wszystkim Przepisami Sportowo-Organizacyjnym PZPS,
Regulaminem Zmian Barw Klubowych PZPS, Regulaminem Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS,
Regulaminem Rozgrywek ZZPS.
5. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami klubu tylko za zgodą swoich opiekunów ustawowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Brak pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego powoduje bezwzględne unieważnienie
członkostwa osoby niepełnoletniej w danym klubie oraz brak zgody na uprawianie sportu w danym klubie
z wszelkimi konsekwencjami z tym związanymi.
7. W przypadku braku pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody przedstawiciela ustawowego na
wydanie dokumentu licencji zawodniczej dla zawodnika małoletniego, ekwiwalent za wyszkolenie w
momencie zmiany barw klubowych nie należy się, zgodnie z zapisami Regulaminu Zmian Barw
Klubowych PZPS.
8. Obowiązek uzyskania pisemnej zgody opiekunów ustawowych zawodników niepełnoletnich spoczywa
na zainteresowanych klubach. Za brak uzyskania pisemnej zgody opiekunów ustawowych zainteresowane
kluby będą ponosić regulaminowe konsekwencje. Zgodnie z Przepisami Organizacyjno- Sportowymi
PZPS.
9. Klub odbiera i przechowuje wypełnione i podpisane przez zawodnika (w przypadku zawodnika
małoletniego dodatkowo przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenia o:
a) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika (RODO) przez Klub, ZZPS i PZPS
na potrzeby organizacji i przeprowadzania rozgrywek;
b) wyrażeniu zgody na cosezonowe wydawanie licencji zawodnika;
c) wyrażeniu zgody na reprezentowanie Klubu w rozgrywkach;
d) zobowiązaniu do przestrzegania regulaminów obowiązujących w ZZPS i PZPS.
10. Klub rejestruje zawodnika poprzez Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS.
Zatwierdzenie rejestracji zawodnika przez WR ZZPS, odbywa się poprzez elektroniczne zatwierdzanie w
OSEKiZ formularza F-02.
11. W celu nadania Operatorowi Klubu dostępu do OSEKiZ, klub powinien skontaktować się z
Operatorem ZZPS p. Arturem Dzięcielskim- tel.692 773 984. e-mail: artur.dzi@onet.pl
12. W przypadku niespełnienia w terminie 30 dni od daty rejestracji zawodnika w systemie, określonych
warunków- w tym wymaganych opłat, WR może anulować w OSEKiZ rejestrację zawodników.
13. Przed zgłoszeniem zawodnika do rejestracji w ZZPS, każdy zawodnik powinien podpisać deklarację
członkowską przynależności do klubu.
14. Opłatę za zarejestrowanie zawodnika wnosi klub, który dokonał rejestracji w OSEKiZ.
15. Warunkiem udziału zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich we wszystkich kategoriach wiekowych
jest posiadanie ważnej licencji na dany sezon, dla najwyższej kategorii wiekowej, w której startuje.
16. Opłata za licencje zawodników nieposiadających obywatelstwa polskiego, uczestniczących w
rozgrywkach wojewódzkich grających na certyfikacie FIVB są identyczne jak w przypadku potwierdzenia
ważności licencji dla zawodnika grającego na certyfikacie PZPS.
17. Wysokość opłat dot. rejestracji, licencji zawodniczych określone są w Taryfikatorze opłat do ZZPS.

§ VI
ZMIANY BARW KLUBOWYCH ZAWODNIKA
1. Niniejszy paragraf dotyczy zmiany barw klubowych stałej, jako transfer definitywny oraz czasowejwypożyczenia na podstawie Certyfikatu PZPS.
2. Przepisy dot. zmiany barw klubowych zawodników określone są w Regulaminie Zmian Barw
Klubowych PZPS.
3. Zmiana barw klubowych zawodnika zatwierdzana jest po uprzednim wykonaniu w OSEKiZ
następujących czynności:
a) zgłoszeniu przez Operatora Klubu docelowego propozycji dokonania transferu danego zawodnika;
b) wskazanie przez zawodnika lub opiekunów prawnych klubu docelowego (istnieje możliwość
zgłoszenia zawodnikowi kilku propozycji transferu przez różne kluby);
c) zatwierdzenie zmiany barw klubowych przez Operatora Klubu dotychczasowego;
d) zatwierdzenie zmiany barw klubowych przez Operatora ZZPS, a w przypadku zmiany barw zawodnika
z klubu z spoza województwa Zachodniopomorskiego uprzednio przez Operatora macierzystego
Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej;
e) w przypadku zwolnienia zawodnika do klubów spoza województwa Zachodniopomorskiego wniesienie
opłaty za wyrejestrowanie zawodnika oraz licencję po zmianie barw klubowych lub opłat za
wypożyczenie zawodnika na podstawie Certyfikatu.
4. Po dokonaniu zmiany barw klubowych (transfer definitywny), klub pozyskujący zobowiązany jest do
wprowadzenia do OSEKiZ skanu aktualnej deklaracji członkowskiej zawodnika, o której mowa w § V
pkt.3.
5. Zmiana barw klubowych może być dokonana najpóźniej do dnia określonego w Komunikatach
Organizacyjnych ZZPS i PZPS.
6. Opłat za wyrejestrowanie zawodnika, licencji zawodniczych po zmianie barw klubowych (stałej
transfer definitywny oraz czasowej wypożyczenia na podstawie Certyfikatu) wnosi klub rejestrujący po
zmianie barw klubowych albo zainteresowany zawodnik.
7. Wysokość opłat dot. wyrejestrowania zawodników, licencji zawodniczych po zmianie barw klubowych
(stałej transfer definitywny oraz czasowej wypożyczenia na podstawie Certyfikatu), określone są w
Taryfikatorze opłat ZZPS.
8. W sprawach spornych dotyczących zmian barw klubowych dla zawodników oraz pomiędzy klubami z
województwa Zachodniopomorskiego, decyzje: podejmowane są przez Zarząd ZZPS.

§ VII
TRENERZY, FIZJOTERAPEUCI, LEKARZE
1. Wszyscy trenerzy (instruktorzy) prowadzący zespoły uczestniczące w rozgrywkach organizowanych
przez ZZPS oraz PZPS muszą posiadać ważną licencje trenerska.
2. Prawo do prowadzenia zespołu w systemie rozgrywek ZZPS i PZPS posiadają wszyscy trenerzy klasy
II, I, M, (drugiej, pierwszej, mistrzowskiej), którzy uzyskali tytuł trenerski przed datą 23 sierpnia 2013
roku (data wejścia w Życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów) oraz wszystkie osoby, które uzyskały wyżej wymienione tytuły po
zakończeniu kursów, które rozpoczęły się przed tą datą (tj. przed 23.08.2013).
3. Osoby posiadające tytuł instruktora sportu z piłki siatkowej oraz osoby, które rozpoczęły kształcenie i
uzyskały tytuł trenerski po 23.08.2013 r. wyrażający chęć pracy w systemie rozgrywek PZPS powinni
podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do tytułu Trenera Piłki Siatkowej PZPS pod rygorem nie
wyrażenia zgody na prowadzenie zespołu w rozgrywkach ZZPS.
4. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPS nr 288/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, PZPS wydaje
uprawnienia do prowadzenia zespołów w systemie rozgrywek PZPS osobom, które zdały pozytywnie
egzamin trenerski PZPS i uzyskały tytuł Trenera Piłki Siatkowej PZPS.
5. Spełnienie opisanych warunków stanowi podstawę do corocznego występowania o wydanie licencji
trenerskiej.
6. Warunkiem otrzymania licencji zgodnie z § VII pkt. 1, jest:
a) złożenie dokumentów potwierdzające uprawnienia trenera/fizjoterapeuty/ lekarza;
b) złożenie oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw
publicznych;
c) uczestniczenie w kursie szkoleniowym dla trenerów i instruktorów.
7. Warunkiem wprowadzenia sztabu szkoleniowego (trenerzy, fizjoterapeuci oraz lekarze) do formularza
F-02, jest uzupełnienie adresu email, telefonu i zdjęcia użytkownika w formacie jpg (jpeg) o wymiarach
590px x 710px (pikseli). W związku z tym prosimy, aby na zdjęciu była skadrowana twarz użytkownika.
Dane te są sprawdzane na etapie dodawania użytkowników do sztabu zespołu i akceptacji formularza F02.
Dotychczasowe zdjęcia pozostają bez zmian.
UWAGA: Dla członków sztabów wgranie poprawnego zdjęcia jest warunkiem koniecznym dodania do
sztabu zespołu. System sprawdza, czy zdjęcie członka sztabu zostało wysłane na serwer. W przypadku
braku fotografii członek sztabu zespołu zostaje usunięty z formularza F02 i nie można go dodać na nowo.
8. Wszyscy trenerzy (instruktorzy) prowadzący zespoły oraz fizjoterapeuci, wpisani do protokołów
zawodów jako trener (C), asystent trenera (AC) lub fizjoterapeuta (T) muszą być wpisani do
zatwierdzonego formularza F-02.
9. Zasady przedłużania ważności licencji trenera ogłasza corocznie Komunikat Wydziału Szkolenia ZZPS.

10. Fizjoterapeuci (T) oraz lekarze (M) w celu zgłoszenia do formularza F-02 oraz systemu OSEKiZ,
zobowiązani są do złożenia dokumentów, o których mowa w § VI pkt. 6. a) i b)
§ VIII
UCZESTNICTWO W ROZGRYWKACH I ZGŁOSZENIA
1. Rozgrywki mistrzowskie województwa Zachodniopomorskiego 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
2. Zgłoszenia do rozgrywek dokonywane są na Formularzu Zgłoszeniowym ZZPS w terminie określonym
komunikatem WR ZZPS.
3. Zmiana nazwy drużyny w trakcie trwania rozgrywek może być dokonana po zakończeniu trwającej
rundy rozgrywek. Zgodę na zmianę nazwy zespołu w trakcie trwania rozgrywek musi wyrazić WR ZZPS.
Pisemny wniosek wraz z dowodem opłaty w wysokości zawartej w Taryfikatorze opłat ZZPS musi
wpłynąć do biura ZZPS najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnej rundy rozgrywek , w
której zespół uczestniczy. W przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany a występowanie w
trwających rozgrywkach pod zmienioną nazwą bez zgody WR ZZPS traktowane będzie jako uchybienie
związane z sankcjami, które określa Taryfikator opłat ZZPS.
4. Opłaty za wpisowe do rozgrywek w poszczególnych kategoriach określone są w Taryfikatorze opłat
ZZPS.
5. Jako obowiązujący rocznik dla każdej kategorii wiekowej ustala się datę urodzenia od 1.01. do 31.12.
danego roku:
- młodzik / młodziczka -urodzeni od 01.01. do 31.12.2007 roku
- kadet / kadetka -urodzeni od 01.01. do 31.12.2005 roku
- junior / juniorka -urodzeni od 01.01. do 31.12.2003 roku
W rozgrywkach mogą brać udział również zawodnicy młodsi od obowiązującego rocznika z założeniem,
że jeden zawodnik może występować w maksymalnie dwóch kategoriach wiekowych.
6. W rozgrywkach seniorów- w szczególnych przypadkach, dla dokładnej identyfikacji tożsamości
zawodników(czek) wyznaczeni na zawody sędziowie mają prawo żądać okazania dowodów tożsamości ze
zdjęciem(dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, itp.).
7. W rozgrywkach młodzieżowych zawodnicy muszą obowiązkowo przedstawić jeden z w/w
dokumentów celem weryfikacji daty urodzenia.

8. 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 2021/2022. Do turnieju finałowego rozgrywek ZZPS może awansować tylko jeden
zespół z tego samego klubu, jednak dopuszcza się możliwość połączenia drużyn na turniej finałowy i
dalsze etapy Mistrzostw Polski PZPS.
9. Klub wymieniony w terminarzu rozgrywek jako gospodarz (organizator zawodów) najpóźniej na 7 dni
przed planowanym terminem meczu jest zobowiązany do poinformowania, o godzinie i miejscu
rozpoczęcia spotkania :
- zespół/zespoły gości,
- Referenta Obsad sędziowskich ZZPS (p. Joanna Radecka tel. 603-223-444,
joanna.stepinska@interia.pl)
- WR ZZPS drogą elektroniczną na adresy: krzysiekrosiak82@wp.pl tel. 600 513 057 (rozgrywki
kobiet) oraz kacper@ciesluk.wp tel. 502 062 174 (rozgrywki mężczyzn).
10. W przypadku niepowiadomienia przeciwnika oraz Wydziału Sędziowskiego i Wydziału Rozgrywek
ZZPS o dacie, godzinie i miejscu spotkania, w terminie określonym powyżej, na klub może zostać
nałożona opłata regulaminowa, określona w Taryfikatorze opłat ZZPS.
11. Pozostałe główne obowiązki organizatora:
a) rozliczenie delegacji sędziowskich w formie gotówkowej przed rozpoczęciem zawodów,
b) zapewnienie obowiązkowo przepisowego obiektu, urządzeń i niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia
zawodów w tym: piłek meczowych i do rozgrzewki, miary do mierzenia siatki, ciśnieniomierza, szatni dla
zawodników, pokoju trenerskiego, osobnego pokoju -szatni dla sędziów, sanitariatów, a w III lidze w
miarę możliwości spikera na zawodach,
c) zabezpieczenie obsługi medycznej na hali (lekarz lub ratownik medyczny winien być obecny na 30
minut przed meczem i może opuścić halę 15 min po spotkaniu
d) przesłanie do biura ZZPS oryginału protokołu meczowego w terminie do 48 godzin od zakończenia
spotkania , pocztą -listem poleconym ( decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: ZZPS
ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin
12. Do głównych obowiązków wszystkich zespołów należy:
a) przedstawienia sędziom wymaganych dokumentów w celu weryfikacji najpóźniej na 45 min przed
meczem,
b) posiadanie przepisowych strojów,
c) znajomość aktualnych przepisów gry,
d) potwierdzenie udziału zespołu w zawodach,
e) pełne zdyscyplinowanie zawodników i trenerów, zachowanie zgodne z zasadami fair play i ogólnie
przyjętymi normami społecznymi.
13. Zasadniczo zawody, w poszczególnych kategoriach, będą rozgrywane w weekendy z założeniem, że
kategoria młodzik/młodziczka oraz junior/juniorka grać będą w sobotę a kadet/kadetka oraz III liga kobiet
i mężczyzn w niedzielę. Wyznaczenie terminu spotkania na piątek dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą

przeciwnika i wiąże się z koniecznością wypłacenia sędziom dodatkowo 25% ryczałtu (ekwiwalentu)
sędziowskiego za prowadzenie zawodów. Dodatkowa opłata powinna być wypłacona przed zawodami.
14. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia kolejki ligowej przez WR ZZPS na środę. Oznacza to ,że
Gospodarz może zdecydować o rozegraniu meczu od wtorku do czwartku-co nie będzie traktowane
jako przełożenie terminu. Jeżeli termin kolejki ligowej w kalendarzu rozgrywek wyznaczony jest na
„środę”- sędziowie nie pobierają dodatkowej opłaty z tytułu rozgrywania meczu w dniu
powszednuim.
UWAGA Mecz w środę podobnie jak każdy inny mecz rozgrywany w dni robocze (poniedziałek-piątek)
nie może rozpocząć się wcześniej niż o godz. 17:30.
15. Jeśli system zakłada rozgrywki w rundzie zasadniczej w formie turniejów wówczas nie ma możliwości
rozgrywania zawodów w środę oraz pozostałe dni robocze.
16. Najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej ( miejsca I-III) otrzymują puchary i medale;
17. Szczegółowe zasady rozgrywek regulują Komunikaty Rozgrywek dla każdej kategorii wiekowej, które
będą ogłaszane przez WR ZZPS.
§ IX
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK
1. Wszystkie spotkania w siatkówce halowej będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS.
2. Rozgrywki muszą być przeprowadzone w dniach ustalonych terminarzem, w miejscu i w godzinach
uprzednio podanych przez organizatora zawodów. Przy wyznaczaniu godziny rozpoczęcia zawodów,
organizator zawodów powinien kierować się najdogodniejszym połączeniem i czasem dojazdu dla
zespołów przyjezdnych.
3. Pod pojęciem zawodów uważa się zarówno jeden mecz jak i turniej- jedno, dwu lub trzydniowy.
4. Zawody winny rozpoczynać się w godzinach:
a) spotkania meczowe:
- w dni powszednie 17:30-19:00
- w soboty 10:00-18:00
- w niedziele 10:00-16:00
b) zawody turniejowe:
- w soboty 10:00-15:00 (zawody winny się zakończyć do godz. 19:00)
- w niedziele 10:00-14:00 (zawody winny się zakończyć do godz.18:00)
5. W uzasadnionych przypadkach WR ZZPS ma prawo- na wniosek klubów, zezwolić na rozegranie
spotkanie w innych godzinach.
6. W rozgrywkach młodziczek i młodzików na wszystkich szczeblach spotkania rozgrywane będą do
dwóch wygranych setów ( 3 set decydujący będzie grany jak piaty set w przepisach FIVB tj. do 15 pkt.).
7. W turniejach, kolejne spotkania powinny się rozpoczynać 30 minut po zakończeniu spotkań
poprzedzających. Dopuszczalne jest zwiększenie przerwy miedzy meczami maksymalnie do 1 godziny na

wniosek zespołu rozgrywającego dwa mecze kolejno po sobie. Nie dopuszcza się zmniejszenia
minimalnej przerwy pomiędzy spotkaniami.
8. Kolejność spotkań ustalana będzie na podstawie Tabeli Bergera chyba, że szczegółowy Komunikat
Rozgrywek mówi inaczej.
9. W wyjątkowych sytuacjach, WR ZZPS może zmienić kolejność spotkań (np. w przypadku udziału
dwóch lub więcej zespołów z jednego klubu, pierwsze spotkania w turnieju będą rozgrywane pomiędzy
tymi zespołami).
10. Kluby posiadające zawodników w SMS SPAŁA lub SMS SZCZYRK pozyskanych przed dniem 15
października danego roku, uczestniczą w grach finałowych bez względu na zajęte miejsce w rundzie
zasadniczej. Zobowiązuje się zainteresowane kluby do przesłania:
a) wykazu zawodników uczących się w SMS SPAŁA lub SMS SZCZYRK w terminie do dnia 20
października danego roku;
b) w przypadku zawodników uczących się w SMS SPAŁA lub SMS SZCZYRK, urodzonych w 2004 r. i
młodszych, do określenia przez Klub w której kategorii wiekowej będzie uczestniczył w/w zawodnik w
Finałach Wojewódzkich oraz Ćwierćfinałach i Półfinałach Mistrzostw Polski, w terminie 30 dni przed
Turniejem Finałowym w kategorii Juniorów. W przypadku, gdy dany zawodnik będzie uczestniczył w
kategorii Juniorów, nie obowiązuje prawo bezpośredniego awansu do Finałów Wojewódzkich, z tytułu
posiadania zawodnika uczącego się w SMS SPAŁA lub SMS SZCZYRK.
11. W zawodach we wszystkich kategoriach wiekowych, podczas spotkania, na boisku musi uczestniczyć
w grze co najmniej 5 zawodników z polskim obywatelstwem.
12. Każdy klub, który posiada w rozgrywkach seniorskich zespoły w różnych ligach, czy też klasach
rozgrywkowych, zobowiązany jest zgłosić do ZZPS przed rozpoczęciem rozgrywek nazwiska 10
najlepszych zawodników (tzw. trzon), którzy nie będą uczestniczyć w rozgrywkach klasy wojewódzkiej
(III ligi) w barwach tego samego klubu sportowego. Dotyczy to zawodników występujących w ligach
centralnych.
Lista zawodników zespołu będzie weryfikowana przez Wydział Rozgrywek PZPS po I rundzie rozgrywek.
W przypadku braku zgłoszenia w/w 10 zawodników w terminie wyznaczonym przez WR ZZPS, zespół
zostanie wycofany z rozgrywek III Ligi.
13. WR ZZPS weryfikuje wyniki spotkań na podstawie oryginałów protokołów zawodów.
14. Klub wyznaczony w terminarzu jako ""Gospodarz"" ma obowiązek dostarczyć oryginały protokoł ów
zawodów do biura ZZPS przesyłając je pocztą listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) lub
osobiście w terminie 48 godzin od dnia zakończenia zawodów na adres: ZZPS, ul. Wąska 16, 71-415
Szczecin lub WR PZPS (PZPS, ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa). W przypadku niedostarczenia
protokołów w tym terminie, na klub może zostać nałożona opłata regulaminowa, w wysokości zgodnej z
Taryfikatorem opłat ZZPS.
15. Gospodarz turnieju finałowego zostanie wyłoniony na podstawie konkursu ogłoszonego przed końcem
rundy zasadniczej. W przypadku kilku lub braku chętnych Klubów do organizacji Finału, pierwszeństwo

lub wymóg organizacji przypada zespołowi, który zajął I miejsce a w dalszej kolejności drużynom z
dalszych miejsc po rundzie zasadniczej.
16. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nominowani sędziowie zostali powiadomieni przez gospodarza a
nie stawili się na wyznaczonych zawodach- spotkanie powinien prowadzić uprawniony z listy WS ZZPSobecny na sali sędzia (sędziowie) według uprawnień i klasy sędziowskiej po uzgodnieniu z kapitanami
obu drużyn.
§X
PIŁKI DO GRY
1. Piłki meczowe obowiązujące w rozgrywkach ZZPS w sezonie 2021/2022:
-wszystkie kategorie młodzieżowe oraz III liga : MOLTEN V5M 5000
2. Przepisowe piłki do gry (min. 3 szt.) oraz do rozgrzewki (min. 12 szt.) winien zabezpieczyć w
odpowiedniej ilości gospodarz zawodów.
3. Jeżeli gospodarz zawodów nie posiada w/w piłek a posiada je przeciwnik to spotkanie należy
bezwzględnie rozegrać właściwymi piłkami.
4. Przy małej ilości piłek do rozgrzewki, którymi rozgrywane będzie spotkanie, pierwszeństwo do nich ma
zespół gości.
5. Zgodnie z przepisami FIVB o wyborze piłki do meczu, która musi spełnić określone wymagania
decyduje Sędzia Główny.
§ XI
WYMAGANE DOKUMENTY DO WERYFIKACJI PRZED ZAWODAMI
1. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach po opublikowaniu komunikatu szczegółowego, w
terminie do 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, muszą zgłosić w OSEKiZ zespół w danej kategorii
wiekowej, na dokładnie wypełnionym formularzu F-02, zawierającym skład zespołu oraz wykaz osób
uczestniczących w grze.
2. Na zawodach, we wszystkich kategoriach wiekowych zespoły winny przedstawić n/w dokumenty:
a) zatwierdzony przez ZZPS formularz F-02, z wykazem zawodników, trenerów i innych osób
uczestniczących w grze,
b) orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia każdego zawodnika umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym. Zawodnik może być dopuszczony do rozgrywek na podstawie orzeczenia
na F-02 lub w postaci osobnego dokumentu.
UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 lutego 2019 zmieniającego rozporządzenie
w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu (DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 396
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r.) uległ zmianie tryb
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu:

- zmiana częstotliwości badań - będą one ważne przez rok zamiast dotychczasowych sześciu miesięcy;
- zwiększenie grupy uprawnionej do wydawania orzeczeń o lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, na
podstawie profilaktycznego badania lekarskiego oraz posiadanej dokumentacji medycznej;
Katalog badań obejmuje:
- ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku
- badanie ortopedyczne;
- badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;
- pomiary antropometryczne;
- badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;
- oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
- badanie ogólne moczu;
c) dokumenty weryfikujące tożsamość zawodników, z aktualnym zdjęciem (dowód osobisty, paszport,
ważna legitymacja szkolna itp.)
- w rozgrywkach młodzieżowych- obligatoryjnie
- w rozgrywkach III ligi kobiet i mężczyzn - na żądanie sędziego głównego
d) listę z nazwiskami i imionami oraz numerami na strojach sportowych zawodników, w kolejności od
numeru najniższego do numerów wyższych. Na liście tej również musi być zaznaczony kapitan zespołu i
libero oraz podane imię i nazwisko trenera prowadzącego zespół oraz asystentów trenera, lekarza czy
fizjoterapeuty jeżeli ten uczestniczy w zawodach.
e) trenerzy prowadzący zespoły, fizjoterapeuci oraz lekarze we wszystkich klasach rozgrywkowych winni
być wpisani do zatwierdzonego formularza F-02;
3. Dokumenty o których mowa w § XI pkt. 2, przedstawiciel klubu musi przedstawić sędziemu głównemu
(sędziemu I) minimum 45 minut przed rozpoczęciem spotkania.

§ XII
OCENA I WERYFIKACJA WYNIKÓW
1. We wszystkich rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez ZZPS i PZPS obowiązuje n/w zasada
oceny wyników sportowych:
a) w przypadku rozgrywania spotka do trzech wygranych setów:
- za wygrane spotkanie 3:0 oraz 3:1 - 3 pkt.
- za wygrane spotkanie 3:2 - 2 pkt.
- za porażkę 2:3 - 1 pkt.
- za porażkę 1:3 lub 0:3 oraz walkower - 0 pkt.

b) w przypadku rozgrywania spotkań do dwóch wygranych setów (młodziczka, młodzik) oraz w
turniejach we wszystkich kategoriach wiekowych:
- za wygrane spotkanie - 2 pkt.
- za przegrane spotkanie -1 pkt.
- za spotkanie zweryfikowane jako walkower -0 pkt.
2. O końcowej klasyfikacji danych rozgrywek lub ich poszczególnych etapów decydują w kolejności:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) przy równej ilości punktów lepszy stosunek setów zdobytych do straconych
c) przy równym stosunku setów lepszy stosunek małych punktów zdobytych do straconych ogółem lub w
danej fazie lub cyklu rozgrywek;
d) lepszy bilans bezpośrednich spotkań w danym cyklu lub fazie rozgrywek z uwzględnieniem kolejności
wg podanych zasad;
e) jeżeli nie będzie można rozstrzygnąć o klasyfikacji końcowej wg punktów a,b,c,d, decyzje dotyczące
dodatkowego meczu podejmie WR ZZPS;
f) w przypadku dwumeczów, jeżeli zdobyte punkty, stosunek setów i małych punktów obu zespołów są
jednakowe, rozegrany zostanie tzw. złoty set, który rozpocznie się 15 minut po zakończeniu drugiego
spotkania, na tym samym boisku, na zasadach obowiązujących w piątym secie.
3. Natychmiast po zawodach (w ciągu 8 godzin) sędzia pierwszy zobowiązany jest przesłać SMS (e-mail)
z wynikiem meczu do Organizatora w celu bieżącej aktualizacji wyników na stronie zzps.pl.
- rozgrywki kobiet – Krzysztof Rosiak tel. 600 513 057, e-mail: krzysiekrosiak82@wp.pl
- rozgrywki mężczyzn – Kacper Cieśluk tel. 502 062 174, e-mail: kacper@ciesluk.pl
4. Wyniki spotkań będą weryfikowane na podstawie oryginałów protokołów meczowych.
5. Kluby Sportowe będące gospodarzami zawodów mają obowiązek natychmiast po zawodach (w ciągu
24 godzin) przesłać protokoły meczowe do WR ZZPS na adres: ZZPS, ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin lub
WR PZPS (PZPS, ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa) w przypadku zawodów szczebla centralnego.
6. Zweryfikowane wyniki zawodów organizator -WR ZZPS podaje do wiadomości na stronie zzps.pl a po
zakończeniu każdej rundy rozgrywek także bezpośrednio do Klubów drogą elektroniczną.
§ XIII
ZASADY ZMIAN TERMINÓW SPOTKAŃ
1. Wydziałowi Rozgrywek ZZPS przysługuje prawo z urzędu, do przełożenia spotkań ustalonych
terminarzem w przypadku kolizji z innymi zawodami lub innych ważnych przyczyn.

2. Wszystkie pozostałe zmiany dat rozgrywania zawodów mogą nastąpić jedynie za zgodą WR ZZPS i
zainteresowanych zespołów.
3. WR ZZPS może wyrazić zgodę na zmianę terminu po wpłynięciu pisemnego wniosku od
zainteresowanego klubu, zawierającego potwierdzenie wyrażenia zgody przez przeciwników z
określeniem nowego terminu, miejsca i godziny rozpoczęcia zawodów - uzgodnionego z przeciwnikami.
Wniosek winien wpłynąć w terminie najlepiej na 14 dni przed zawodami (najpóźniej 7 dni), tj.:
a) na 14 dni przed datą wyznaczoną w Terminarzu Rozgrywek;
b) na 14 dni przed planowanym, nowym terminem zawodów;
4. Uzgodniony nowy termin rozegrania zawodów, koniecznie musi być wyznaczony przed końcem danej
rundy.
5. 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.
6. W przypadku zmiany terminu spotkania pomiędzy dwoma zespołami z jednego klubu, grającymi w
jednej kategorii wiekowej oraz w jednej grupie, nowy termin rozegrania zawodów musi być wyznaczony
przed dniem następnej kolejki zawartej w Terminarzu Rozgrywek.
7. Jeżeli kluby nie dojdą do porozumienia w sprawie przełożenia terminu meczu decyzję o terminie i
miejscu rozegrania zawodów podejmie WR ZZPS, a wyznaczony termin będzie ostateczny i nie będzie
podlega prawu do odwołania. W przypadku nierozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez WR
ZZPS, mecz zostaje unieważniony z orzeczeniem obustronnego walkowera.
8. O tym czy przyczyna jest wystarczająca do przełożenia meczu z urzędu decyduje WR ZZPS, którego
decyzje w tym względzie są ostateczne.
9. Opłatę do ZZPS wnosi klub, który wnioskuje o zmianę terminu lub obydwa zainteresowane kluby,
jeżeli wspólnie występują o zmianę terminu meczu lub turnieju.
10. Opłaty za przełożenie spotkania nie będą pobierane gdy zmiana następuje z urzędu.
11. W przypadku drugiego i kolejnych przesunięć spotkań zawartych w Terminarzu Rozgrywek- każda
zmiana terminu podlega opłacie określonej w Taryfikatorze opłat ZZPS. Nie dotyczy § VIII pkt.14.
Zespół który przekład spotkanie zoobligowany jest do przesłania zgody przeciwnika oraz potwierdzenia
opłaty przed rozegraniem meczu.
12. W przypadku przełożenia terminu na dzień powszedni- Zespół, który wnioskował o zmianę terminu
jest zobowiązany do wypłacenia sędziom dodatkowo 25% ryczałtu (ekwiwalentu) sędziowskiego za
prowadzenie zawodów. Dodatkowa opłata powinna być wypłacona przed zawodami.
13. Zamiana gospodarza zawodów podlega tej samej procedurze co zmiana terminu z zachowaniem
wszystkich sankcji z tym związanych.

§ XIV
WYCOFANIE ZESPOŁU Z ROZGRYWEK
1. Po oddaniu w danej kategorii wiekowej trzech 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, a wyniki z pierwszej rundy zostają zachowane.
2. Wycofanie zespołu następuje niezależnie od powodów przegranych meczów walkowerem, a także gdy
zespół zgłosił swoje wycofanie z rozgrywek do WR ZZPS w formie pisemnej.
3. WR ZZPS zastrzega możliwość wycofania zespołu z rozgrywek z urzędu(w każdej fazie) jak r ównież
zweryfikowania wyników w trakcie ich trwania lub po ich zakończeniu w następujących przypadkach:
a) brak uregulowania należności finansowych z tytułu kar finansowych, wpisowego, składek
członkowskich lub innych zaległości wobec ZZPS oraz PZPS;
b) trzykrotne zweryfikowanie spotkań jako walkower z powodu nieobecności zespołu na zawodach, a w
przypadku systemu turniejowego nieobecności na jednym turnieju. Poprzez nieobecność uważa się
również stawienie się na zawody z mniejszą ilością zawodników, niż to jest wymagane;
c) trzykrotne zweryfikowanie spotkań jako walkowery z innych powodów, m.in.:
- oddanie walkowerem spotkania;
- udział w meczu nieuprawnionego zawodnika;
- brak wymaganych dokumentów;
- innych okoliczności spowodowanych z winy Klubu,
4. W przypadku spóźnienia się na zawody, przedstawiciel tego klubu zobowiązany jest do powiadomienia
o tym fakcie Organizatora zawodów(gospodarza)lub sędziego zawodów.
5. W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek po zgłoszeniu lub ustaleniu terminarza oraz w trakcie
rozgrywek, WR ZZPS ma prawo nałożyć na klub opłatę zgodną z Taryfikatorem opłat ZZPS.

§ XV
OPŁATY REGULAMINOWE
1. WR ZZPS za naruszenia Przepisów Gry oraz Regulaminów ZZPS, może nałożyć na kluby opłaty
regulaminowe zgodnie z Taryfikatorem opłat ZZPS.
2. WR ZZPS w zaistniałych konkretnych przypadkach oraz okolicznościach nieujętych w Taryfikatorze
opłat ZZPS zastrzega sobie prawo nałożenia indywidualnych kar finansowych w innej wysokości jeżeli
wymagać tego będą względy regulaminowe oraz zasady współzawodnictwa sportowego.

3. Konsekwencją nieuregulowania opłat regulaminowych jest niedopuszczenie do rozgrywek wszystkich
zespołów danego klubu w poszczególnych kategoriach wiekowych, niezależnie od tego, którego zespołu
dotyczyła nałożona kara.
§ XVI
ROZPATRYWANIE PROTESTÓW I ODWOŁAŃ
1. Klub - uczestnik rozgrywek ma prawo składania protestów i odwołań, a WR ZZPS ma obowiązek ich
rozpatrzenia jeżeli spełnione zostaną niżej wymienione warunki:
a) protest jest zgłoszony wyłącznie w formie pisemnej w terminie 48 godzin (data potwierdzenia lub
stempla pocztowego) od zakończenia spotkania lub zaistniałej innej okoliczności będącej przedmiotem
protestu (odwołania) albo od momentu, kiedy wnioskodawca posiadł lub mógł posiadać wiedzę będącą
przedmiotem protestu;
b) sprawa nadaje się do rozstrzygnięcia w zakresie uprawnień i kompetencji WR ZZPS albo innych
wydziałów związku lub Zarządu ZZPS a przepisy, regulaminy, decyzje administracyjne lub inne akty
prawne nie określają innych sposobów rozwiązań albo kompetencji innych organów;
c) wpłacenie kaucji w wysokości określonej w Taryfikatorze opłat ZZPS -jest to bezwzględny warunek
podjęcia czynności przez WR ZZPS, inne wydziały związku lub Zarząd.
2. W przypadku całkowitego uwzględnienia protestu przez WR ZZPS lub Zarząd nastąpi zwrot kaucji w
całości.
3. Przy odrzuceniu protestu kaucja przepada na rzecz ZZPS.
4. Od decyzji podjętych przez Wydziały ZZPS i inne organy związku, przysługuje prawo odwołania do
Zarządu ZZPS, w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.
5. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

§ XVII
ZASADY FINANSOWANIA ROZGRYWEK
1. Zespoły będące gospodarzami zawodów pokrywają wszelkie koszty organizacyjne (wynajem hali,
urządzeń, sprzętu, opłacenie delegacji sędziowskich w formie gotówkowej -przed rozpoczęciem
zawodów, opłacenie obsługi medycznej itp.),chyba, że WR ZZPS postanowi inaczej-dotyczy rozgrywek
finałowych ZZPS.
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 wymienione w
obowiązujących komunikatach i regulaminach organizatora rozgrywek).
§ XVIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zobowiązuje się kluby do zapoznania trenerów i przedstawicieli klubowych, obecnych na zawodach, z
niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie oraz w innych komunikatach szczegółowych,
wszystkie sprawy rozstrzygane będą przez WR ZZPS oraz Zarząd.
3. Regulamin Rozgrywek ZZPS wchodzi w życie z dniem 6 września 2021 r.

Za Zarząd

Załączniki:

1) Taryfikator opłat ZZPS
2) Formularz zgłoszeniowy F01
3) Regulamin zmiany barw klubowych
4) Regulamin ekwiwalentu za wyszkolenie
5) Kalkulator ekwiwalentu za wyszkolenie
6) Oświadczenie zawodnika do rejestracji

