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REGULAMIN WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 

      

 

Art. 1    POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wydział Siatkówki Plażowej zwany dalej „Wydziałem”, jest jednostką organizacyjną     

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej działającym w oparciu o statut, regulaminy i 

przepisy ZZPS i PZPS. 

2. Wydział działając zgodnie z niniejszym regulaminem odpowiada za wszystkie sprawy    

związane z siatkówką plażową na terenie województwa Zachodniopomorskiego.  

3. Wydział jest podległy Zarządowi Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej zwanemu 

dalej „Zarządem” i ściśle współpracuje z innymi Wydziałami ZZPS. 

 

Art. 2    STRUKTURA WYDZIAŁU 

1. Pracą Wydziału kieruje powołany przez Zarząd , Przewodniczący Wydziału lub podczas jego 

nieobecności jeden z jego członków. 

2. Skład wydziału liczy 6 osób. 

3. Członków Wydziału powołuje Zarząd  na pisemny wniosek Przewodniczącego. 

4. Ustanie członkostwa  w Wydziale następuje w przypadku: 

- śmierci Członka Wydziału, 

- pisemnej rezygnacji, 

- utraty lub ograniczenia zdolności prawnych Członka. 

5. Zarząd  może odwołać Członka Wydziału na umotywowany, pisemny wniosek 

Przewodniczącego. 

6. W przypadku odwołania Członka Wydziału lub ustania członkostwa, Przewodniczący może 

złożyć wniosek do Zarządu  o powołanie nowego Członka Wydziału. 

 



 

 

Art. 3     ZADANIA WYDZIAŁU 

1. Rejestrowanie zawodników i zawodniczek na podstawie zasad opracowanych i ogłoszonych 

wcześniej przez Wydział. 

2. Opracowanie regulaminu rozgrywek siatkówki plażowej Zachodniopomorskiego Związku Piłki 

Siatkowej. 

3. Przygotowanie terminarza rozgrywek ZZPS.  

4. Przy współpracy z Wydziałem Sędziowskim, delegowanie sędziów na zawody 

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej. 

5. Określenie zasad oraz przyznawania prawa  do organizacji zawodów siatkówki plażowej na 

terenie województwa. 

6. Inicjowanie działań na rzecz: 

- rozwoju ośrodków szkolenia siatkówki plażowej, 

- doskonalenia trenerów i instruktorów, 

- przy współpracy z Wydziałem Sędziowskim, typowania i szkolenia kandydatów  na sędziów 

oraz sędziów szczebla wojewódzkiego, 

- wyznaczania trendów rozwoju i promocji dyscypliny na terenie województwa. 

7. Ustalanie zasad reprezentowania województwa Zachodniopomorskiego w zawodach 

ogólnopolskich i międzynarodowych. 

8. Wnioskowanie do Zarządu w sprawach: 

- powołania kadry wojewódzkiej, 

- powołania trenerów kadry wojewódzkiej, 

- innych, niewymienionych w niniejszym regulaminie a związanych z siatkówką plażową. 

9. Koordynowanie przygotowań kadry wojewódzkiej. 

10. Współorganizacja lub organizacja zawodów zleconych przez Wydział Siatkówki Plażowej 

PZPS. 

11. Rozstrzyganie wszystkich spraw spornych dotyczących regulaminów oraz rozgrywek 

siatkówki plażowej organizowanych lub objętych patronatem przez ZZPS. 

 

Art. 4     POSIEDZENIA WYDZIAŁU 

1. Posiedzenia Wydziału odbywają się przynajmniej raz na pół roku jako tzw. posiedzenia 

plenarne 

2. Wydział na pierwszym w roku posiedzeniu zatwierdza plan pracy, regulaminy i terminarze 

rozgrywek. 



3. Decyzje Wydział podejmuje w formie Uchwał. Uchwały wymagają akceptacji Zarządu. 

4. Uchwały Wydziału obowiązują od chwili ich podjęcia, chyba, że Wydział postanowi inaczej.   

5. Wydział podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 50 %  

uprawnionych członków Wydziału, a w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, o 

wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Wydziału. 

6. Od decyzji Wydziału przysługuje odwołanie do Zarządu ZZPS w ciągu 7 dni roboczych od 

powiadomienia zainteresowanych stron. Po tym terminie decyzja Wydziału staje się 

obowiązująca 

7. Protokoły z posiedzeń Wydziału winny zostać złożone w biurze ZZPS lecz nie później niż 14 

dni od daty posiedzenia. 

 

Regulamin Wydziału Siatkówki Plażowej Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej wchodzi 

w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd. 
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