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Dział I. Postanowienia ogólne.

1.Rozgrywki centralne Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

§ 1

Zawody Polskiego Związku Piłki Siatkowej odbywają się na szczeblach: 

a. krajowym,

b. wojewódzkim,

c. klubowym, miasta, gminy, powiatu

        Na  wszystkich  szczeblach  rozgrywek  obowiązują  przepisy  sportowo-
organizacyjne PZPS. Regulamin organizacyjny może przewidywać dla rozgrywek 
szczebla  centralnego  szczególne  warunki  sportowo-organizacyjne  zgodne  z 
wymogami FIVB opisane w dalszej części przepisów.

            § 2

Rozgrywkami centralnymi są:

A. MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK I SENIORÓW jako PlusLiga i PlusLiga Kobiet, 
LIGA I, II oraz rozgrywki wojewódzkie i pozostałe.

a.1. Systemy, regulaminy i terminarze PlusLigi, PlusLigi Kobiet oraz I i II 
ligi są zatwierdzane   odpowiednio przez PLPS S.A. oraz przez Zarząd 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

a.2 Systemy,  regulaminy  i  terminarze  lig  wojewódzkich  oraz 
pozostałych zatwierdzane są przez             Zarządy WZPS.

B. MISTRZOSTWA  POLSKI  JUNIOREK  I  JUNIORÓW  /  do  lat  19/  prowadzone 
systemem:

b.1 eliminacji w województwie wg regulaminów zatwierdzanych przez 
Zarządy WZPS,

b.2 1/8  finału  MP,  ćwierćfinałów,  półfinałów  i  finałów  na  szczeblu 
krajowym  wg  regulaminów  zatwierdzanych  przez  Zarząd  Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej.

C. MISTRZOSTWA  POLSKI  KADETEK  I  KADETÓW  /do  lat  17/  prowadzone 
systemem: 

c.1 eliminacji w województwie wg regulaminów zatwierdzanych przez 
Zarządy WZPS,

c.2 1/8  finału  MP,  ćwierćfinałów,  półfinałów  i  finałów  na  szczeblu 
krajowym  wg  regulaminów  zatwierdzanych  przez  Zarząd  Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej.

D. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY rozgrywanej w ramach reprezentacji 
województw na podstawie regulaminów zatwierdzanych przez organizatora OOM. 
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E. MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW /do lat 15/ 
O  PUCHAR PREZESA PZPS prowadzone systemem:

e.1 eliminacji w województwie wg regulaminów zatwierdzanych przez 
Zarządy WZPS,

e.2 1/8  finału  MP,  ćwierćfinałów,  półfinałów  i  finałów  na  szczeblu 
krajowym  wg  regulaminów  zatwierdzanych  przez  Zarząd  Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej.

F. Zawody ogólnopolskie NADZIEJE OLIMPIJSKIE  prowadzone systemem:

f.1  wyłonienia  reprezentacji  województw  na  podstawie  zawodów 
wojewódzkich,

f.2 na szczeblu krajowym zawody reprezentacji województw.

G. PUCHAR POLSKI KOBIET I MĘŻCZYZN rozgrywany w etapach:

g.1  eliminacji wojewódzkich, 

g.2  rozgrywek na szczeblu centralnym, w której udział biorą: 

g.2.1  zdobywcy I miejsca na szczeblu województwa,

g.2.2  zespoły, które w roku rozpoczęcia edycji PP awansowały do II ligi 

                      g.2.3  zespoły II ligi

g.2.4  zespoły I ligi 

g.2.5 zespoły PlusLigi i PlusLigi Kobiet 

Udział w Pucharze Polski zespołów szczebla centralnego PlusLigi, PlusLigi Kobiet 
oraz I ligi jest obowiązkowy. Dla zespołów II ligi udział jest dobrowolny.

Puchar  Polski  rozgrywany jest  zgodnie  z  systemem rozgrywek na dany sezon 
zatwierdzanym  przez  Zarząd  Polskiego  Związku  Piłki  Siatkowej  i  ogłaszanym 
osobnym komunikatem.

             § 3

 Za początek sezonu 2010/2011 uważa się datę 01.09.2010r. a za koniec sezonu 
datę 30.06.2011r. 

Dział II. Przepisy Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

1. Kluby  i  sekcje  piłki  siatkowej.  (Regulamin  licencji  
klubowych).

§ 4

Wszystkie Kluby chcące uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej muszą być członkami Związku na zasadach określonych w 
Statucie PZPS.  Statut PZPS,  Przepisy Sportowo – Organizacyjne PZPS,  a  także 
wszystkie  wydawane  Komunikaty  mają  zastosowanie  w  stosunku  do  klubów i 
sekcji piłki siatkowej zrzeszonych w Wojewódzkich Związkach Piłki Siatkowej. 

§ 5

Uczestnictwo klubu sportowego w rozgrywkach PZPS wymaga posiadania przez 
ten klub licencji. Licencję przyznaje PZPS dla klubów ligi centralnej oraz WZPS z 
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upoważnienia PZPS dla klubów lig wojewódzkich oraz klubów biorących udział w 
rozgrywkach  młodzieżowych.  Licencja  wydawana  jest  corocznie  przed 
rozpoczęciem każdego sezonu. 

§ 6

Nieprzestrzeganie  postanowień  §  4  i  §  5  jest  podstawą  do  zastosowania  kar 
określonych w Komunikacie Organizacyjnym PZPS i Przepisach Dyscyplinarnych 
PZPS.

§ 7

PZPS  może  nie  udzielić  lub  cofnąć  upoważnienie  dla  WZPS-u  do  wydawania 
licencji dla klubów. W takim przypadku licencję wydaje bezpośrednio PZPS.

§ 8

Wnioski  o  przyznanie  licencji  Kluby  składają  do  Komisji  do  spraw Wydawania 
Licencji, powołanej przez Zarząd PZPS.

§ 9

Termin  składania  wniosków  o  przyznanie  licencji  ogłaszany  jest  corocznie 
osobnym komunikatem, z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć terminu 
zgłoszenia Klubu do rozgrywek.

§ 10

Do wniosku o wydanie licencji dla klubu należy załączyć:

• poświadczoną  urzędowo  kopię  wyciągu  z  Krajowego  Rejestru 
Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla 
formy organizacyjnej danego klubu sportowego

• poświadczony odpis statutu lub umowy spółki 

• zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS oraz Urzędzie 
Skarbowym 

• oświadczenie klubu o braku bezspornych zaległości finansowych 
przekraczających  trzy  miesiące,  w  rozliczeniach  klubu  z 
zawodnikami, trenerami, WZPS-ami, innymi klubami wg stanu na 
dzień 30 czerwca każdego roku,

• oświadczenie wszystkich członków zarządu klubu o korzystaniu z 
pełni praw publicznych ,

• pisemne  zobowiązanie  klubu  sportowego  do  przestrzegania 
statutu  i  regulaminów PZPS  oraz  FIVB  podpisane  przez  osoby 
upoważnione do reprezentowania klubu,

• oświadczenie  o  poddaniu  się  rozstrzygnięciom  Sądu 
Polubownego  PZPS  w  przypadku  wystąpienia  sporów  o  prawa 
majątkowe ze stosunków związanych z udziałem w rozgrywkach 
szczebla centralnego,

• wypełniony formularz dotyczący Warunków Obiektu Sportowego, 
na którym rozgrywane będą zawody ligowe,

§ 11
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Komisja do spraw Wydawania Licencji ma obowiązek wydać decyzje o przyznaniu 
lub odmowie przyznania licencji  w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku 
przez  klub  (decyduje  data  wpłynięcia  wniosku  do  biura  Związku)  oraz 
poinformowania klubu o swojej decyzji w formie pisemnej.

§ 12

Komisja do spraw Wydawania Licencji  ma prawo odmówić wydania licencji  dla 
klubu, jeżeli:

• oświadczenie zarządu klubu, o którym mowa w  § 10 podpisane 
zostaną przez nieupoważnionych członków zarządu klubu,

• klub nie przedstawi kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 
10;

• klub ma wobec PZPS zobowiązania organizacyjno - finansowe z 
lat poprzednich;

• klub poświadczył nieprawdę w oświadczeniach, o których mowa 
w § 10;

• klub nie ma zabezpieczonego odpowiedniego obiektu sportowego 
do rozgrywania meczów ligowych na danym szczeblu rozgrywek;

                                            

§ 13

W  przypadku  odmowy  wydania  licencji  przez  Komisję  do  spraw  Wydawania 
Licencji,  klubowi przysługuje prawo odwołania do Sądu Odwoławczego przy PZPS 
w trybie i na zasadach określonych w regulaminie SO PZPS.

                                                                     § 14

Zarząd PZPS na wniosek Komisji  do spraw Wydawania Licencji  może zawiesić 
licencję dla klubu w przypadku, gdy :

• klub nie przestrzega  Statutu oraz Przepisów PZPS ;

• klub nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec PZPS;

• klub poświadczył nieprawdę w oświadczeniach, o których mowa 
w § 10;

• weryfikacja obiektu sportowego zgłoszonego przez klub wykaże 
poświadczenie  nieprawdy  w  złożonym  formularzu  Warunków 
Obiektu Sportowego;

                                                           § 15

Decyzja  Zarządu  PZPS  o  zawieszeniu  licencji  klubu  jest  jednoznaczna  z 
zawieszeniem praw klubu do startu w rozgrywkach organizowanych przez PZPS.

                                                           § 16

Zarząd PZPS na wniosek Komisji do spraw Wydawania Licencji może pozbawić 
klub licencji, jeżeli klub nie przystąpi do  rozgrywek organizowanych przez PZPS.

               § 17
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Od decyzji Zarządu PZPS dotyczącej zawieszenia lub pozbawienia licencji, klubowi 
przysługuje prawo odwołania do Sadu Odwoławczego przy PZPS w trybie i  na 
zasadach określonych w regulaminie        SO PZPS.

2.Udział Klubów w rozgrywkach.

              § 18

Kluby  i  sekcje  piłki  siatkowej  mają  prawo  zgłosić  swój  udział  w  rozgrywkach 
Polskiego  Związku  Piłki  Siatkowej,  zobowiązując  się  tym  samym  do 
przestrzegania § 4 i § 5 . 

              § 19

Kluby i sekcje przystępując do rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej mają 
obowiązek:

a. dbać o poziom sportowy zawodników,

b. przygotować  warunki  organizacyjne  dla  uczestnictwa  w 
rozgrywkach,  określone  w  regulaminie  organizatora  i  uczestnika 
zawodów w piłce siatkowej.

               § 20

W Mistrzostwach Polski Seniorów lub Seniorek klub może zgłosić:

a. jedną drużynę w PlusLidze, PlusLidze Kobiet i jedną drużynę w I lidze, 
w składzie  drużyny mogą być  zgłoszeni  wyłącznie  zawodnicy,  którzy 
posiadają aktualną licencję do rozgrywek PZPS,

b. jedną drużynę w II  lidze,  w której  mogą być  zgłoszeni  wyłącznie 
zawodnicy, posiadający aktualną licencję PZPS,

c. drużyny w rozgrywkach na szczeblu niższym niż I i II liga, w których 
mogą być zgłoszeni zawodnicy posiadający aktualną licencję WZPS.

              § 21

W przypadku klubu, który posiada zespoły w różnych klasach rozgrywkowych i w 
trakcie  rozgrywek  (lecz  nie  wcześniej  niż  po  zakończeniu  rundy  zasadniczej) 
okaże  się,  że  zespół  z  ligi  niższej  może  znaleźć  się  w  tej  samej  klasie 
rozgrywkowej,  co  zespół  z  ligi  wyższej,  zespół  grający  w  lidze  niższej  jest 
pomijany w klasyfikacji i nie uczestniczy w dalszych rozgrywkach sezonu. 

         § 22

a. Klub w którym jeden z zespołów przekształcił się w Spółkę Akcyjną zgodnie z 
wymogiem  Ustawy  na  potrzeby  PlusLigi,  PlusLigi  Kobiet  może  podpisać 
porozumienie  o  współpracy  pomiędzy  klubem będącym Spółką  Akcyjną  a 
klubem  z  którego  się  wywodzi.  Porozumienie  zezwala  na  wzajemne 
korzystanie z zawodników występujących w danym klubie od początku sezonu 
z zachowaniem zasady 10-osobowego trzonu opisanego w §  23 oraz § 24 .

b. Porozumienie o którym mowa w pkt.a musi zostać zatwierdzone przez Zarząd 
PZPS przed rozpoczęciem każdego sezonu ligowego.

      § 23
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Każdy klub PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I i II ligi, który uczestniczy również w innych 
rozgrywkach niż PlusLIgi, PlusLigi Kobiet, I i  II  ligi,  zobowiązany jest zgłosić do 
WZPS  i  PZPS  przed  rozpoczęciem  tych  rozgrywek,  nazwiska  dziesięciu 
podstawowych zawodników posiadających licencje PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I i II 
ligowe,  którzy  nie  będą  uczestniczyć  w  rozgrywkach  klasy  niższej.  Pozostali 
zawodnicy  mogą  uzupełniać  skład  ligi  niższej  swojego  klubu.  Lista  ta  będzie 
weryfikowana po I części rundy zasadniczej przez Wydział Rozgrywek PZPS na 
wniosek klubu. 

      § 24

Zasady kwalifikowania (weryfikowania po I  rundzie  zasadniczej)  zawodnika do 
dziesięcioosobowego  trzonu  drużyny  grającej  w  wyższej  lidze  (dotyczy  czasu 
przebywania na boisku):

• ilość rozegranych meczów,

• ilość rozegranych setów,

• ilość zdobytych punktów przez oba zespoły, 

                § 25

 Zawodnicy  ligi  niższej  mogą  w  trakcie  sezonu  uzupełniać  skład  ligi  wyższej 
swojego klubu, po uzyskaniu licencji PZPS. 

                § 26

W Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek klub może zgłosić:  

a. drużyny  do  szczebla  wojewódzkiego  w  ilości  wg  regulaminów 
obowiązujących w danym WZPS,

b. zawodnicy  mogą  również  uczestniczyć  w  rozgrywkach  zespołów 
ligowych.

                § 27

 W Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów klub może zgłosić: 

a.  drużyny  do  szczebla  wojewódzkiego  w  ilości  wg  regulaminów 
obowiązujących w danym WZPS,

b.  zawodnicy  mogą  być  również  zgłoszeni  do  Mistrzostw  Polski 
Juniorów i Juniorek oraz do gry w zespołach ligowych oraz OOM.

                § 28

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek i Młodzików o Puchar Prezesa 
PZPS klub może zgłosić:

a.  drużyny  do  szczebla  wojewódzkiego  w  ilości  wg  regulaminów 
obowiązujących w danym WZPS,

b. zawodnicy mogą być również zgłoszeni do Mistrzostw Polski Kadetek 
i Kadetów, Juniorów i Juniorek oraz do gry w zespołach ligowych.

                § 29

W Pucharze Polski  klub może zgłosić   drużyny,  w których mogą grać dowolni 
zawodnicy klubu.

                § 30
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Zaleca się dla zawodników do lat 18-tu udział tylko w jednym meczu dziennie, 
chyba, że regulamin rozgrywek juniorskich zatwierdzony w PZPS stanowi inaczej.

      § 31

Klub jest zobowiązany do członkostwa w WZPS/PZPS oraz zgłoszenia drużyny do 
rozgrywek  zgodnie  z  wydanym  przez  PZPS  Komunikatem  organizacyjnym 
określającym:  

a. termin zgłoszenia,

b. wysokość  opłaty  członkowskiej  oraz  opłaty  zgłoszeniowej  do 
uczestnictwa w rozgrywkach.

                                                                    § 32

 Klub, który zgłosił  uczestnictwo w rozgrywkach,  w przypadku wycofania się z 
nich, będzie ukarany zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS :

a. gdy wycofanie nastąpi 30 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek 
– degradacją drużyny w bieżącym sezonie do rozgrywek wojewódzkich 
oraz karą finansową w wysokości 2500 zł,

b. gdy  wycofanie  nastąpi  na  mniej  niż  30  dni  przed  rozpoczęciem 
skutkuje  to  degradacją  drużyny  w  bieżącym  sezonie  do  rozgrywek 
wojewódzkich i karą finansową w wysokości 5000 zł.

c.  w przypadku drużyny zgłoszonej do rozgrywek młodzieżowych lub 
rozgrywek o II  ligę, gdy wycofanie nastąpi   na 14 dni  i  mniej  przed 
rozpoczęciem rozgrywek lub  trakcie ich trwania powoduje to nałożenie 
kary finansowej w wysokości 600 zł.

                                                                    § 33

W przypadku braku wpłaty kary regulaminowej za wycofanie z rozgrywek klub 
zostanie dodatkowo ukarany zawieszeniem praw do startu pozostałych drużyn 
klubu  we wszystkich  rozgrywkach  Polskiego  Związku  Piłki  Siatkowej  do  czasu 
uregulowania określonej kary wraz z należnymi odsetkami za każdy dzień zwłoki;

                                                                    § 34

Wycofanie zespołu z rozgrywek w trakcie ich trwania powoduje:

a. gdy wycofanie zespołu z rozgrywek nastąpi po ich rozpoczęciu, w czasie 
trwania I rundy zasadniczej spowoduje to anulowanie wszystkich punktów 
tej  drużyny  oraz  punktów  zdobytych  w  spotkaniach  z  tą  drużyną  , 
konsekwencje  określone  w  Komunikacie  Organizacyjnym  PZPS  oraz 
degradację do rozgrywek wojewódzkich . 

b. gdy wycofanie zespołu z rozgrywek nastąpi po zakończeniu I rundy , ale 
przed  rozpoczęciem  II  rundy  zasadniczej  (rewanżowej)  spowoduje  to 
nałożenie kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, 
degradację  do  rozgrywek  wojewódzkich  oraz  anulowanie  wszystkich 
punktów tej drużyny. Punkty zdobyte przez inne zespoły w spotkaniach z ta 
drużyna zostaną zachowane.

c. gdy wycofanie nastąpi po rozpoczęciu II rundy zasadniczej (rewanżowej) 
spowoduje to anulowanie wszystkich punktów tej  drużyny oraz punktów 
zdobytych  w spotkaniach  z  tą  drużyną  w II  rundzie  oraz  konsekwencje 
określone w Komunikacie Organizacyjnym PZPS i degradację do rozgrywek 
wojewódzkich. Punkty z I rundy zostaną zachowane.
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d. gdy wycofanie nastąpi po zakończeniu rundy zasadniczej spowoduje to 
nałożenie kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, 
degradację do rozgrywek wojewódzkich oraz nieuwzględnienie zespołu w 
klasyfikacji  końcowej  rundy  zasadniczej.  Punkty  pozostałych  zespołów 
zdobyte podczas spotkań z wycofaną drużyna zostaną zachowane.

e. gdy  wycofanie  zespołu  nastąpi  po  wydaniu  komunikatu  dotyczącego 
rundy  play  off  lub  podczas  jej  trwania  spowoduje  to  nałożenie  kary 
finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, degradację do 
rozgrywek wojewódzkich oraz uznanie zwycięstwa przeciwnika (walkower) 
we wszystkich meczach play off, które zespół miał rozegrać.

                                                                           § 35 

 W przypadku rezygnacji Klubu z rozgrywek PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I lub II lidze 
obowiązuje  następująca  procedura  przekazania  prawa  do  uczestnictwa  w 
rozgrywkach przez inny Klub: 

a. Klub rezygnujący z udziału w rozgrywkach PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I 
lub II ligi składa wniosek o wycofanie z rozgrywek .Klub rezygnujący ma 
prawo wskazać do 15 lipca 2010 roku klub pozyskujący. W przypadku 
złożenia wniosku po upływie w/w terminu, decyzja o przyznaniu prawa 
do  uczestnictwa  w  rozgrywkach  będzie  podejmowana  przez  Zarząd 
PZPS na wniosek Wydziału Rozgrywek PZPS, przy czym może być ono 
przyznane  klubowi  wskazanemu  lub  innemu  zainteresowanemu  (na 
zasadach określonych przez Wydział Rozgrywek).Pozyskanie miejsca w 
rozgrywkach  po  15  lipca  nie  zwalnia  klubu  z  opłaty  rejestracyjnej 
określonej w pkt.b. 

b. Klub wskazany do dnia 15 lipca 2010  składa wniosek o zgodę na 
uczestnictwo  w  rozgrywkach  w  wyższej  lidze  oraz  dokonuje  opłaty 
administracyjnej do PZPS w wysokości:

• PlusLiga, PlusLiga Kobiet – 50 000 zł.

• I liga  – 20 000 zł.

• II liga – 10 000 zł.

c.Klubem pozyskującym może być klub, który grał o szczebel niżej od 
klubu  rezygnującego  lub  grał  na  tym samym poziomie  ligowym i  w 
wyniku rywalizacji sportowej spadł do ligi niższej .

                                                                          § 36

Kluby mają prawo do wzajemnej zamiany miejsc pomiędzy wyższą a niższą ligą 
po spełnieniu następujących warunków:

a.Oba kluby składają wnioski o zatwierdzenie wzajemnej zamiany miejsc w 
danych  klasach  rozgrywkowych  z  równoczesnym  wskazaniem  swojego 
następcy.

b. Oba kluby wpłacają  opłatę  administracyjną za miejsce w danej  lidze 
zgodnie z                                                     § 35 b 

c.Zamiana taka musi nastąpić najpóźniej do dnia 15 lipca 2010 roku.
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                                                                            § 37

W  przypadku  przejęcia  klubu  lub  sekcji  przez  inny  podmiot  (nie  biorący 
dotychczas  udziału  w  rozgrywkach  PZPS  )  na  podstawie  podpisanego 
porozumienia, opłata za zmianę barw klubowych nie będzie pobierana, jeżeli 75% 
zespołu  przedstawi  podpisane  oświadczenia  wyrażające  chęć  gry  w  nowym 
klubie. Takie przejęcie nie podlega opłatom określonym w § 35 b. Warunkiem 
przyjęcia  nowego  podmiotu  do  rozgrywek  jest  przedstawienie  umowy 
poświadczającej   przejęcie  spłaty  ewentualnych  zobowiązań  klubu  lub  sekcji 
m.in. publiczno-prawnych oraz wobec zawodników. Ponadto nowy podmiot musi 
przedstawić zaświadczenie z Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej właściwego 
dla miejsca siedziby podmiotu o przyjęciu go w poczet członków PZPS.

§ 38

Nazwa drużyny,  która występują w rozgrywkach PZPS może być zmieniona w 
trakcie  sezonu,  pod  warunkiem  otrzymania  akceptacji  PZPS  oraz  wniesienia 
opłaty na jego konto w wysokości 1000 zł.

§ 39

Drużyna w jednym sezonie rozgrywek może oddać walkowerem tylko dwa mecze. 
Kolejny  walkower  będzie  traktowany  jako  wycofanie  się  drużyny  
z rozgrywek w trakcie ich trwania.  Każdorazowe  oddanie meczu walkowerem 
będzie  skutkowało  nałożeniem  kary  finansowej  określonej  w  Komunikacie 
Organizacyjnym PZPS.

§ 40

 Drużyna ma prawo zgłosić w PZPS wniosek o przełożenie terminu rozgrywania 
meczów.  Za  zmianę  terminu  będzie  pobierana  opłata  określona  corocznie  w 
Komunikacie Organizacyjnym. 

§ 41

Wniosek o przełożenie terminu meczu musi być złożony w formie pisemnej .

 a.  wniosek musi być złożony co najmniej na 7 dni przed terminem 
meczu  

 b.  wniosek  musi  zawierać  propozycję  nowego  terminu  rozgrywania 
meczu/ów/,  nie  później  niż  do  zakończenia  danego  etapu  rozgrywek 
.Przełożone mecze I  Rundy muszą być rozegrane do zakończenia tej 
rundy, zaś przełożone mecze II Rundy muszą zostać rozegrane przed 
terminem trzech ostatnich kolejek 

c. wniosek musi być uzasadniony,

d. uzasadnieniem  wniosku  może  być  wyłącznie  kolizja  terminów 
związanych  z  udziałem  zawodników  wnioskującego  zespołu  w 
rozgrywkach  pucharowych  CEV/FIVB,  lub  przyczyna  związana  z 
wystąpieniem siły wyższej (przyczyna ta musi być udokumentowana). 
Zwolnienia lekarskie nie są podstawą do zmiany terminu meczu.

e. uzasadnieniem wniosku może być kolizja terminów meczów ligowych 
z  rozgrywkami  młodzieżowymi  na  szczeblu  centralnym.  Rozgrywki 
młodzieżowe  mają  pierwszeństwo  przed  meczami  ligowymi,  pod 
warunkiem,  że  zawodnicy  biorący  udział  w  rozgrywkach  ligowych 
danego klubu równocześnie reprezentując ten sam klub przed dniem 
kolizji terminów meczów ligowych rozegrali  jeden z etapów centralnych 
rozgrywek młodzieżowych w swojej kategorii wiekowej.
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f  .    w  przypadku  braku  zgody  przeciwnika  na  rozegranie  meczu/ów/, 
zgodnie z wnioskiem klubu uznanym za uzasadniony przez WR, Wydział 
wyznaczy termin z urzędu,

g. termin wyznaczony przez WR jest ostateczny i nie podlega prawu do 
odwołania.

h. tylko pisemna zgoda WR PZPS jest podstawą do przełożenia terminu. 
W przypadku braku zgody oraz nie przystąpienia do spotkania przez 
wnioskujący  klub  zgodnie  z  terminarzem,  WR  zweryfikuje  spotkanie 
jako walkower dla przeciwnika zespołu wnioskującego

i. W  przypadku  nie  przystąpienia  przez  gospodarza  do  spotkania 
zgodnie z terminarzem i  braku wniosku o przełożenie spotkania,  WR 
zweryfikuje spotkanie jako walkower dla zespołu gości.

j. Wydział Rozgrywek PZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 
meczu bez uzyskania zgody zainteresowanych stron z uwagi na kolizje 
terminów  związanych  z  Reprezentacjami  Kraju  we  wszystkich 
kategoriach  wiekowych  oraz  Reprezentacji  Wojewódzkich,  biorących 
udział w OOM. 

k. Wydział Rozgrywek PZPS zastrzega sobie prawo do podejmowania 
ostatecznych decyzji dotyczących zmiany terminu.

§ 42

Terminy  meczów  trzech  ostatnich  kolejek  rundy  zasadniczej  nie  podlegają 
zmianom na termin późniejszy. W przypadku rozegrania meczu w późniejszym 
terminie lub nie rozegrania spotkania w ogóle, spotkanie zostanie zweryfikowane 
jako obustronny walkower( bez przyznania punktów).

§ 43

Godziny rozpoczęcia dwóch ostatnich meczów fazy zasadniczej w I oraz II lidze 
ustala się nie później niż na 17:00 w terminach określonych w komunikacie. 

3.Prawa i obowiązki klubów.

§ 44

Kluby startujące w rozgrywkach mają prawo do:

a. występowania do Związku z propozycjami i wnioskami dotyczącymi 
systemów, regulaminów i organizacji rozgrywek, w których uczestniczą. 
Wnioski i  propozycje nie mogą być rozpatrzone, jeżeli  są sprzeczne  
z postanowieniami Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPS,

b. występowania do Związku z protestami i odwołaniami od działań lub 
decyzji niezgodnych z regulaminami PZPS, w przypadkach określonych 
statutem i innymi wewnętrznymi przepisami PZPS. 

§ 45

Kluby startujące w rozgrywkach mają obowiązek:

a. zapoznać zawodnika z  jego prawami  i  obowiązkami  wynikającymi  ze 
statutu i regulaminu klubu, regulaminów WZPS oraz regulaminów PZPS. W 
przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18-go r.ż. Klub ma obowiązek 
zapoznać opiekuna prawnego z prawami i obowiązkami wynikającymi ze 
statutu i regulaminu klubu, WZPS i PZPS
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b.Ubezpieczyć  zawodnika  będącego  członkiem  klubu  od  następstw 
nieszczęśliwych wypadków.

§ 46

Kluby  będące  członkiem  PZPS  maja  obowiązek  zwalniać  zawodników  na 
zgrupowania,  przygotowania oraz mecze związane z powołaniem zawodnika w 
skład reprezentacji województwa oraz kraju w piłce siatkowej halowej oraz piłce 
siatkowej plażowej.

4.Uprawnienie zawodnika do gry.

Wszystkie  przepisy  dotyczą  zawodników  i  zawodniczek  zwanymi  dalej 
ZAWODNIKIEM. W przypadku, jeżeli występują różnice regulaminowe zawodniczki 
są wymieniane oddzielnie.   

   § 47

 W rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Siatkowej mogą brać udział zawodnicy, 
którzy są członkami klubów sportowych zrzeszonych w WZPS i/lub PZPS. WZPS-y 
muszą być członkami PZPS i wypełniać postanowienia regulaminowe dotyczące 
członkostwa w PZPS.

§ 48

Podstawowym dokumentem zawodnika jest LICENCJA ZAWODNICZA, składająca 
się  z  LICENCJI  (AWERS)  oraz  POTWIERDZENIA  WAŻNOŚCI  LICENCJI  (REWERS). 
LICENCJA ZAWODNICZA jest  podstawą do ewidencji  zawodnika odpowiednio w 
PZPS/WZPS. Na szczeblu poniżej wojewódzkim (klub, miasto, gmina) ewidencja 
może być prowadzona w WZPS na podstawie listy zawodników. POTWIERDZENIE 
WAŻNOŚCI LICENCJI ZAWODNICZEJ uprawnia zawodnika do gry w określonej lidze 
i w określonym sezonie rozgrywkowym.

§ 49

LICENCJA ZAWODNIKA składa się z trzech odcinków:

a. odcinek I   –   LICENCJA WZPS

b. odcinek II  –   Potwierdzenie rejestracji w WZPS

c. odcinek III –   LICENCJA PZPS

 Wzór LICENCJI zatwierdzany jest przez Zarząd PZPS.

§ 50

Zasady wydawania LICENCJI ZAWODNICZEJ 

a. LICENCJA  wydawana  jest  zawodnikowi  przez  klub  na  podstawie 
wniosku zawodnika,  a w przypadku,  gdy nie ukończył  on 18-tu lat  – 
wymagana  jest  dodatkowo  pisemna  zgoda  rodziców  lub  opiekunów 
prawnych

b. Wszystkie  odcinki  LICENCJI  wypełniane  są  przez  klub  sportowy, 
którego  barwy  zawodnik  reprezentuje.  Klub  ponosi  pełną 
odpowiedzialność za dane wpisane na każdym odcinku Licencji;

c. Wypełnione  i  podpisane  przez  zawodnika  i  uprawnionych 
przedstawicieli klubu odcinki muszą być zarejestrowane odpowiednio w 
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WZPS ( I , II odcinek) i w PZPS (III odcinek-dotyczy rozgrywek PlusLigi, 
PlusLigi Kobiet, I i II ligi). Rejestracji dokonują WG odpowiednio WZPS 
lub PZPS. Odcinek I otrzymuje klub rejestrujący zawodnika, odcinek II 
pozostaje w WZPS do celów ewidencyjnych, a odcinek III pozostaje w 
klubie do czasu rejestracji w PZPS. 

d.   Rejestracja  pierwszej  Licencji  zawodniczej  w  WZPS/PZPS 
dokonywana jest na podstawie załączonego:

• zaświadczenia  lekarskiego  o  braku  przeciwwskazań  do 
uprawiania określonej dyscypliny sportu wydanego przez lekarza 
uprawnionego  do  orzecznictwa   sportowo-lekarskiego;(lekarz 
medycyny sportowej lub lekarz z certyfikatem PTMS)

• pisemnej  zgody  przedstawiciela  ustawowego,  opiekuna 
prawnego  lub  opiekuna  faktycznego,  w  przypadku  osoby 
niepełnoletniej;

• pisemnego  zobowiązania  do  przestrzegania  postanowień 
statutu i regulaminów PZPS oraz FIVB 

                                              

                                                   § 51

Zawodnik w tym samym czasie może być zarejestrowany (posiadać licencję) 
tylko w jednym klubie.                                     

             § 52

W przypadku podwójnej Licencji ważna jest Licencja wcześniej zarejestrowana w 
WZPS.

§ 53

W przypadku stwierdzenia podwójnej Licencji, w stosunku do zawodnika i klubu 
pozyskującego stosowane będą kary regulaminowe przewidziane w przepisach 
dyscyplinarnych PZPS.

§ 54

Procedura  wydania  nowej  Licencji  Zawodniczej  w  przypadku  zmiany  barw 
klubowych określona jest w dziale dotyczącym Zmiany Barw Klubowych;

§ 55

Zarząd  PZPS ustala corocznie  stawki  opłat  za potwierdzenie  ważności  Licencji 
Zawodniczej.

§ 56

 Zasady potwierdzania ważności LICENCJI ZAWODNICZEJ.

a.podstawą do potwierdzenia ważności Licencji jest  Licencja zawodnicza 
zarejestrowana               w WZPS  oraz badania o których mowa w pkt. §  
50.d,  Badania  lekarskie  ważne  są  6  miesięcy,  chyba  że  lekarz  określi 
krótszy  termin  ważności.  Okres  ważności  liczony  jest  od  dnia  wydania 
orzeczenia  (np.  orzeczenie  wydane  w  dniu  15  września  jest  ważne 
maksymalnie do dnia 14 marca) 

b.ważność Licencji potwierdzana jest na jeden sezon rozgrywkowy

             c.ważność Licencji powinna być potwierdzona najpóźniej 14 dni przed 
rozpoczęciem rozgrywek w danej  klasie  i  grupie  wg terminarza  rozgrywek. 
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Ważność  Licencji  nie  może  być  potwierdzona  później  niż  do  końca  okresu 
transferowego, określonego na dany sezon;( wyjątek stanowi § 56 d.)

            d.Klub ma prawo zarejestrować zawodnika w trakcie całego sezonu 
rozgrywkowego, jeżeli jest on członkiem tego klubu przynajmniej jeden sezon 
rozgrywkowy lub kiedy zawodnik po raz pierwszy będzie miał wydaną licencje 
zawodniczą.

           e.Zarząd PZPS ustala corocznie stawki opłat za potwierdzenie ważności 
Licencji zawodnikowi. 

§ 57

W  poszczególnych  rozgrywkach  PZPS/WZPS  kluby  oraz  zawodnicy  muszą 
posiadać następujące dokumenty uprawniające do gry: 

a.  W Ligach PZPS/WZPS i pozostałych rozgrywkach wojewódzkich:

•  Licencję lub Certyfikat PZPS i  Potwierdzenie ważności  licencji 
PZPS/WZPS,

• potwierdzony  przez  WZPS  i  PZPS  wykaz  zawodników 
(FORMULARZ F-02),

• ważne  indywidualne  badania  lekarskie  poświadczone  przez 
lekarza  uprawnionego  do  orzecznictwa  sportowego.(w 
rozgrywkach szczebla centralnego – na „Książeczkach Sportowo-
Lekarskich  Zawodnika”  według  wzoru  zatwierdzonego  przez 
PZPS).

• Okres  ważności  badań  lekarskich  wynosi  maksymalnie  6 
miesięcy,

• Zawodnicy/czki  SMS  grają  tylko  na  podstawie  Certyfikatu 
PZPS.

b.   W rozgrywkach młodzieżowych:

•  Licencję WZPS lub Certyfikat oraz potwierdzenie ważności 
Licencji

• ważne indywidualne badania lekarskie poświadczone przez 
lekarza  uprawnionego  do  orzecznictwa  sportowego.(w 
rozgrywkach  szczebla  centralnego  –  na  „Książeczkach 
Sportowo-Lekarskich  Zawodnika”  według  wzoru 
zatwierdzonego przez PZPS).

• Okres  ważności  badań  lekarskich  wynosi  maksymalnie  6 
miesięcy,

• dokument tożsamości (stwierdzający datę urodzenia),

• potwierdzony w WZPS  wykaz zawodników (FORMULARZ F-
02)-  dotyczy  rozgrywek  młodzieżowych  na  szczeblu 
centralnym.

c.  W rozgrywkach o Puchar Polski:

• Licencję PZPS/WZPS lub Certyfikat PZPS/WZPS,

• potwierdzony  przez  WZPS  i  PZPS  wykaz  zawodników 
(FORMULARZ F-02),
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• ważne indywidualne badania lekarskie poświadczone przez 
lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego .(kluby 
szczebla  centralnego  –  na  „Książeczkach  Sportowo-
Lekarskich Zawodnika” według wzoru zatwierdzonego przez 
PZPS

• Okres  ważności  badań  lekarskich  wynosi  maksymalnie  6 
miesięcy ,

  

                                                

                                                        § 58

Za zawodnika uprawnionego do gry w danym meczu uważa się zawodnika, który 
posiada dokumenty wskazane w  §  57 (odpowiednio do rodzaju rozgrywek) 
oraz został wpisany do protokołu meczowego.

                                                           § 59

 Licencja WZPS wraz z potwierdzeniem ważności uprawnia zawodnika do gry w 
lidze  wojewódzkiej  oraz  rozgrywkach  młodzieżowych  szczebla  centralnego,  a 
Licencja PZPS wraz z  potwierdzeniem ważności  do gry w ligach PZPS tylko w 
barwach  swojego  klubu,  z  zachowaniem  kategorii  wiekowej,  płci  oraz 
postanowień dotyczących trzonu drużyny z § 23 Przepisów Organizacyjnych PZPS. 
Lista z dziesięcioosobowym trzonem drużyny grającym w wyższej lidze musi być 
przedstawiona sędziemu głównemu podczas zawodów niższej ligi.

                                                                              § 60

 Zawodnik jest członkiem klubu na zasadach określonych pomiędzy zawodnikiem 
i klubem zgodnie ze statutem klubu oraz regulaminami PZPS/WZPS.

                                                                             § 61

W zawodach Polskiego Związku Piłki Siatkowej mogą brać udział zawodnicy:

a.posiadający obywatelstwo polskie - we wszystkich zawodach w ramach 
WZPS, 

b.posiadający  obywatelstwo polskie -  we wszystkich zawodach PZPS na 
szczeblu  krajowym  i  międzynarodowym  (wyjątek  stanowią  zawodnicy  z 
obywatelstwem polskim, dla których federacją rejestrującą nie jest Polski 
Związek  Piłki  Siatkowej  i  którzy  w  ramach  tej  federacji  reprezentowali 
barwy innego kraju),

c.zawodnicy z obywatelstwem innym niż polskie w rozgrywkach klubowych 
określonych  w  dziale  dotyczącym  Regulaminu  zmiany  barw  klubowych 
zawodników zagranicznych do klubów polskich.

5.Prawa i obowiązki zawodnika.

§ 62

Zawodnik klubu sportowego jest zobowiązany do:

a.przestrzegania regulaminów klubów, WZPS i PZPS, 

b.podnoszenia swojego poziomu sportowego, 

c.reprezentowania barw klubu na wyznaczonych przez klub zawodach, 
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d.przygotowania  się  do  reprezentowania  barw  swojego  miasta, 
województwa i Polski w przypadku powołania do reprezentacji,

e.  zawodnicy  mają  obowiązek  uczestnictwa  w  reprezentacji  miasta, 
województwa lub       Polski. Nadrzędnym celem jest przygotowanie do 
reprezentowania barw Polski w zawodach mistrzowskich Europy, Świata i w 
IO a następnie udział w tych zawodach.

§ 63

Zawodnik ma prawo do:

a. występowania do Związku z protestami i  odwołaniami od działań lub 
decyzji niezgodnych z regulaminami PZPS. Pierwszą instancją w sprawach 
opisanych w niniejszych przepisach sportowo-organizacyjnych jest Wydział 
Rozgrywek.

b.zawodnik  podlega  obowiązkowemu  ubezpieczeniu  od  następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa 
na Klubie.

6.Zgłoszenie trenera, masażysty, lekarza.

§ 64

Klub jest zobowiązany do zgłoszenia w WZPS lub odpowiednio w PZPS innych 
osób, które zgodnie z przepisami CEV/FIVB mogą uczestniczyć ze swoją drużyną 
w zawodach: 2 trenerów, lekarza oraz masażysty.

§ 65

Trenerzy, masażysta oraz lekarz klubowy muszą posiadać aktualne certyfikaty do 
udziału  w  rozgrywkach  na  szczeblu  PZPS,  natomiast  na  szczeblu  WZPS  tylko 
trenerzy.

§ 66

Certyfikaty  są  wydawane odpowiednio  do  szczebla  rozgrywek przez  PZPS lub 
WZPS. Wzór certyfikatów zatwierdza Zarząd PZPS. 

                       § 67

Certyfikaty są ważne przez 1 sezon rozgrywkowy w którym zostały wystawione.

                     

  § 68

Licencję  trenerską  uprawniająca  do  prowadzenia  zespołu  podczas  rozgrywek 
mogą  otrzymać  osoby,  które  posiadają  tytuł  (Rozporządzenie  Ministra  Edukacji 
Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych 
w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania):

a.Instruktora piłki siatkowej

b.Trenera drugiej klasy

c.Trenera pierwszej klasy

d.Trenera klasy mistrzowskiej
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§ 69

Do wniosku o wydanie licencji trenerskiej należy załączyć:

• Oświadczenie  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności 
prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

• Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

• Zaświadczenie  lekarskie  o  zdolności  do  wykonywania 
obowiązków  trenera   potwierdzone  przez  lekarza  medycyny 
sportowej lub lekarza z certyfikatem PTMS       (Rozporządzenie 
Ministra  Zdrowia  z  dn.26.10.2006r.).Dopuszcza  się  również 
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

§ 70

Każdy trener zgłoszony przez Klub do rozgrywek ma obowiązek uczestniczyć w 
konferencjach  szkoleniowych  organizowanych  przez  PZPS.  Ilość  konferencji,  w 
których  powinien  uczestniczyć  trener  danej  klasy  rozgrywkowej  zostanie 
określona osobnym komunikatem.

§ 71

Certyfikat dla lekarza wydawany jest w przypadku zgłoszenia go na formularzu 
F02  lub  Liście  uprawnień  (PlusLiga,  PlusLiga  kobiet).  Certyfikat  ten  uprawnia 
lekarza do uczestniczenia ze swoją drużyną  w zawodach

                                                                                      § 72

Do  wniosku  o  wydanie  licencji  dla  lekarza  klubowego  należy  dołączyć  kopie 
dokumentu poświadczającego uzyskane kwalifikacje.

§ 73

Opłata  za  potwierdzenie  ważności  certyfikatów  wydawanych  dla  trenerów, 
masażystów oraz lekarzy określana jest corocznie przez Zarząd PZPS i ogłaszana 
w Komunikacie Organizacyjnym.

Dział III. Regulamin Zmiany Barw Klubowych.

§ 74

Regulamin  określa  zasady  i  tryb  zmiany  barw  klubowych  zawodników  i 
zawodniczek  pomiędzy  krajowymi  klubami  sportowymi  uczestniczącymi  we 
współzawodnictwie sportowym wszystkich szczebli w rozgrywkach ligowych oraz 
Pucharze Polski.

§ 75

 Zawodnik uprawiający siatkówkę może posiadać następujący status: 

a. Amatora

Amator  uprawia  siatkówkę  w  uczniowskim  klubie  sportowym, 
Szkole Mistrzostwa    Sportowego lub klubie sportowym, będącym 
stowarzyszeniem  kultury  fizycznej  i  nie   otrzymuje  za  to 
wynagrodzenia.  Amatorzy  mogą  otrzymywać  wyłącznie 

SEZON 2010/2011 Strona 18



Przepisy Sportowo-Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

stypendium  sportowe,  zgodnie  z  Art.  34  Ustawy  o  sporcie 
kwalifikowanym.

b. Profesjonalisty

Profesjonalista  uprawia  siatkówkę  w  klubie  będącym  sportową 
spółką  akcyjną  lub  klubie  będącym  stowarzyszeniem  kultury 
fizycznej  ,  na  podstawie  umowy  o  pracę  lub  umowy  cywilno-
prawnej i otrzymuje za to wynagrodzenie. 

1.Transfer definitywny.

§ 76

 Za  macierzysty  klub  sportowy  uznaje  się  ten  klub,  którego  barwy  zawodnik 
reprezentował w dniu 31.05.1999 r. (na podstawie LICENCJI ZAWODNICZEJ). Dla 
zawodników zarejestrowanych po 31.05.1999r. klubem macierzystym jest klub, 
który  wystawił  pierwszą  LICENCJĘ  ZAWODNICZĄ.  Podstawowe  dokumenty 
zawodnika oraz procedura wydawania LICENCJI ZAWODNICZEJ określona jest w 
Przepisach Organizacyjnych PZPS.

§ 77

Dokumentem uprawniającym klub do wystawienia nowej  LICENCJI ZAWODNICZEJ 
po zmianie barw klubowych jest LICENCJA ZAWODNICZA z poprzedniego klubu z 
adnotacją tego klubu o zwolnieniu zawodnika oraz wyrejestrowanie z WZPS.

§ 78

WR odpowiednio WZPS lub PZPS uprawniony jest do rejestracji  nowej LICENCJI 
ZAWODNICZEJ i potwierdzenia jej ważności  na podstawie dokumentów, o których 
mowa w § 77.

§ 79

Klub sportowy nie  może odmówić  zwolnienia zawodnika chyba,  że  dotyczy to 
zawodnika , którego wiąże z klubem ważna umowa (kontrakt).

§ 80

 PZPS/WZPS  może  zarejestrować  nową  licencję  zawodnika  i  potwierdzić  jej 
ważność bez dokumentów, o których mowa w § 77, na podstawie dokumentacji 
przedstawionej  przez  zawodnika  i  po  wcześniejszym  poinformowaniu  klubu 
poprzedniego,  w celu umożliwienia mu zgłoszenia ewentualnego protestu i  po 
jego rozpatrzeniu.

§ 81

W tym samym czasie zawodnik może należeć tylko do jednego klubu sportowego. 
W  jednym  sezonie  rozgrywkowym  zawodnik  może  reprezentować  barwy  (tj. 
wystąpić  w meczu  )  tylko  jednego klubu,  z  wyjątkiem,  gdy  za  zgodą  klubów 
zawodnik zmienia barwy klubowe przechodząc do innego zespołu grającego w 
lidze niższej,wyższej lub równorzędnej. Zmiana taka może odbyć się tylko raz w 
sezonie rozgrywkowym do godziny 24:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie 
rundy  rewanżowej  rozgrywek  fazy  zasadniczej   ligi.  W  rozgrywkach 
wojewódzkich ostatecznym terminem jest 31.XII.2010 roku.

§ 82
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Zawodnik  profesjonalny  może  zmienić  barwy  klubowe  tylko  po  wygaśnięciu 
umowy  z  klubem,  z  którego  odchodzi  lub  po  jego  rozwiązaniu  za  pisemnym 
oświadczeniem klubu, do którego należy po zakończeniu sezonu rozgrywkowego. 
Po  wygaśnięciu  umowy  klub,  z  którego  zawodnik  odchodzi,  może  żądać 
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika od klubu do którego zawodnik przechodzi, 
gdy zmiana odbywa się po raz pierwszy:

a. z klubu macierzystego  zawodnika do innego klubu, lub

                      b. do klubu Ligi centralnej PZPS. (punkt b ma zastosowanie jeżeli 
w momencie zmiany barw klubowych klub odstępujący nie jest uwzględniony w 
rozgrywkach szczebla centralnego).

§ 83

Zawodnik  amator  może  zmienić  barwy  klubowe,  a  klub,  z  którego  zawodnik 
odchodzi  może  żądać  ekwiwalentu  za  wyszkolenie  zawodnika  od  klubu,  do 
którego zawodnik przechodzi, gdy zmiana odbywa się po raz pierwszy:

a. z klubu macierzystego  zawodnika do innego klubu, lub

                      b. do klubu Ligi centralnej PZPS. (punkt b ma zastosowanie jeżeli 
w momencie zmiany               barw klubowych klub odstępujący nie jest 
uwzględniony w rozgrywkach szczebla centralnego).

§ 84

W przypadku braku pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (oświadczenia) 
na  wydanie  karty  dla  zawodnika  małoletniego,  ekwiwalent  za  wyszkolenie  w 
momencie zmiany barw klubowych nie należy się.

§ 85

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub kontraktu z zawodnikiem 
profesjonalnym, a także w przypadku zmiany barw klubowych przez zawodnika 
amatora jeżeli z umowy (kontraktu) zawartej przez klub z zawodnikiem wynika po 
stronie zawodnika zobowiązanie finansowe z tytułu zmiany barw klubowych jako 
warunek zwolnienia zawodnika przez ten klub , to do czasu uregulowania tego 
zobowiązania przez zawodnika lub klub do którego zawodnik przechodzi, PZPS nie 
zarejestruje nowej legitymacji zawodniczej i nie wyda licencji w nowym klubie a 
postanowienia § 80 nie mają zastosowania.

§ 86

Maksymalne stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika jakich może żądać 
klub, z którego zawodnik odchodzi, ustalane są corocznie przez Zarząd PZPS.

§ 87

W przypadku nie brania udziału zawodnika w rozgrywkach  przez :

• jeden sezon- stawka ekwiwalentu za wyszkolenie wynosi 50 % 
stawki określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS

• dwa sezony - stawka ekwiwalentu za wyszkolenie wynosi 25 % 
stawki określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS

• trzy  sezony  -  stawki  ekwiwalentu  za  wyszkolenie  nie  mają 
zastosowania

                                                                     § 88
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Postanowienia § 87 nie mają zastosowania dla zawodników rezygnujących z gry w 
piłkę  siatkową  halową  na  rzecz  piłki  siatkowej  plażowej.  Ekwiwalent  dla  tych 
zawodników ustalany jest na podstawie ostatnio rozegranego sezonu na hali.

                                                                     § 89

Zarząd PZPS ustala corocznie stawki opłat za potwierdzenie ważności  LICENCJI 
ZAWODNICZEJ, oraz wyrejestrowanie w przypadku zmiany barw klubowych. 

                                                                     § 90

Decyzja PZPS dotyczy wyłącznie potwierdzenia ważności lub nie potwierdzenia 
ważności  licencji  na  dany  sezon  rozgrywkowy  na  podstawie  przedstawionych 
dokumentów znanych w dniu wydania decyzji . Decyzja ta może być zmieniona 
po przedstawieniu wyroku Sądu w tym zakresie z zastrzeżeniem, że nie jest on 
podstawą do weryfikacji  wyników meczów rozegranych z tym zawodnikiem, a 
jedynie może skutkować ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi na linii 
zawodnik-klub.

                       § 91

 PZPS rozpatruje protest w sprawie zmiany barw klubowych na podstawie:

a. decyzji  sądu  właściwego  do  rozpatrzenia  spraw  (jeśli  została 
przedstawiona), 

b. w  przypadku  braku  decyzji  sądu  –  na  podstawie  dokumentacji 
przedstawionej przez Strony.

                                                                                     

§ 92

W  celu  umożliwienia  PZPS  rozstrzygania  sporów  w  zakresie  zmiany  barw 
klubowych w umowach pomiędzy klubem a zawodnikiem wyraźnie powinny być 
określone postanowienia dotyczące: 

a. czasu  trwania  umowy,  umowa  powinna  być  zawarta  na  czas 
określony

b. zobowiązania stron i sposobu ich dokumentacji,

c. sposobu rozwiązania umowy, zarówno przez Klub jak i zawodnika

d. sądu właściwego do rozpatrywania spraw.

                                                                                                  § 93

Umowa  powinna  być  zawarta  zgodnie  z  Kodeksem  Cywilnym  lub  Kodeksem 
Pracy.

                                                                                                  § 94

PZPS może odmówić wydania licencji dla zawodnika, który zmienił barwy 
klubowe, a klub poprzedni złożył wcześniej w tej sprawie protest (z 
dokumentacją).

                                                                                                  § 95

W  przypadku  protestu  ostateczna  decyzja  PZPS  musi  być  podjęta  do dnia 
poprzedzającego rozpoczęcie rundy rewanżowej rozgrywek fazy zasadniczej  ligi.

                                                                                                

§ 96
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Pierwszą instancją wydającą decyzje dotyczące protestów związanych ze zmianą 
barw klubowych na szczeblu centralnym jest WR PZPS . Instancją odwoławczą od 
decyzji WR PZPS jest Sąd Odwoławczy przy PZPS. 

2.Okresowe reprezentowanie barw klubowych (wypożyczenie na 
podstawie certyfikatu).

                                                                                    § 97

PZPS na podstawie Licencji Zawodniczej potwierdza zawodnikowi ważność licencji 
na jeden sezon w klubie, do którego należy on w danym sezonie. W przypadku 
okresowego reprezentowania barw innego klubu ważność licencji potwierdzana 
jest  na podstawie certyfikatu, o którym mowa w § 98.

                                                                                                  § 98

 Okresowe  reprezentowanie  barw  innego  klubu  może  nastąpić  wyłącznie  za 
porozumieniem  Stron  i  w  przypadku  przedstawienia  w  PZPS  (lub  WZPS) 
certyfikatu  podpisanego  przez  zainteresowane  kluby,  WZPS-y  i  zawodnika  na 
udzielenie  zgody na  okresowe reprezentowanie  barw  innego klubu.  Certyfikat 
wydawany jest na dany sezon rozgrywek.

                                                                                                  § 99

Okresowe  reprezentowanie  barw  innego  klubu  nie  zmienia  praw  klubu 
macierzystego do zawodnika w zakresie niniejszego regulaminu. Potwierdzenie 
ważności  licencji  na podstawie certyfikatu  do innego klubu może być wydane 
zawodnikowi,  który nie rozegrał  żadnego spotkania w barwach swojego klubu. 
Potwierdzenie ważności licencji na podstawie certyfikatu może być wydane tylko 
do  godziny 24:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie rundy rewanżowej 
rozgrywek  fazy  zasadniczej   ligi.  W  rozgrywkach  wojewódzkich 
ostatecznym terminem jest 31.XII.2010 roku.

                                                                                              § 100

Opłata  za  potwierdzenie  ważności  licencji  wydanej  na  podstawie  certyfikatu 
wynosi 25% standardowej opłaty licencyjnej.

                                                                                              § 101

Przyjmuje  się,  że  opłata  do  klubu  za  wypożyczenie  zawodnika  nie  może 
przekroczyć 25% ekwiwalentu za wyszkolenie, jaki przysługiwałby klubowi przy 
transferze  definitywnym.  Stawki  ekwiwalentu  są  określone  w  Komunikacie 
Organizacyjnym PZPS.

                                                                                  

                                                                                           § 102            

Podpisanie certyfikatu przez zawodnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na reprezentowanie barw klubu pozyskującego przez okres jednego sezonu.

                                                                                             § 103

Unieważnienie wydanego certyfikatu może nastąpić jedynie za zgodą WR PZPS w 
przypadku gdy:
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• klub do którego zawodnik został wypożyczony wycofał się z rozgrywek w 
trakcie ich trwania.

• zawodnik nie rozegrał w klubie pozyskującym żadnego spotkania i uzyskał 
zgodę tego klubu na unieważnienie certyfikatu.

 W  takich  przypadkach  zawodnik  ma  prawo  powrotu  do  klubu  będącego 
posiadaczem jego licencji zawodniczej oraz gry w nim.

3.Pozostałe postanowienia dotyczące zmian barw klubowych.

                                                                                             § 104

Okresowe reprezentowanie barw Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) odbywa 
się  na  podstawie  certyfikatu  „PZPS  –  SMS”  podpisanego  przez  klub  będący 
posiadaczem karty zawodnika.

                                                                                             § 105

 Regulamin dotyczy klubów krajowych.

                                                                                             § 106

Kluby  zobowiązane  są  do  powiadomienia  zawodników  o  treści  niniejszego 
regulaminu. 

                                                                                             § 107

Zmiany  barw  klubowych  dotyczące  zawodników  z  klubów  zagranicznych 
podlegają przepisom CEV/FIVB. 

                                                                                             § 108

Regulamin dotyczy w równej mierze zawodników i zawodniczek.

                                                                                             

UWAGA: W związku z wprowadzaniem nowej procedury 
rejestracyjnej zawodników w FIVB zapisy Działu IV oraz 
V ulegną zmianie. Wszystkie informacje na ten temat do 
czasu  wprowadzenia  nowych  zapisów  w  Przepisach 
sportowo organizacyjnych PZPS można uzyskać w Dziale 
Międzynarodowym Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Dział IV. Regulamin wydawania Certyfikatów FlVB dla 
zawodniczek i zawodników do gry w  klubach zagranicznych.

                                                                                              § 109

Regulamin  określa  zasady  zmiany  barw  klubowych  zawodników  polskich  do 
klubów  zagranicznych  w  oparciu  o  przepisy  Międzynarodowej  Federacji  Piłki 
Siatkowej /uzyskanie Certyfikatu FIVB/.

                                                                                              § 110

Prawo ubiegania się o otrzymanie Certyfikatu FIVB do gry w klubie zagranicznym 
mają: 

a.  zawodniczki  i  zawodnicy,  członkowie  klubów polskich,  jeżeli  mają 
uregulowane zobowiązania wobec klubu, WZPS, PZPS,
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b. zawodniczki i zawodnicy kadry Polski seniorów przy uzyskaniu zgody 
i wypełnieniu warunków określonych przez Zarząd PZPS,

c. zawodniczki  i  zawodnicy  niepełnoletni  przebywający  za  granicą  z 
rodzicami, na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

d. inni  zawodnicy  i  zawodniczki  po  udokumentowanym  dwuletnim 
pobycie za granicą / zmiana miejsca zamieszkania, studia itp./, 

e.  zawodniczki/cy, którzy zawarli  związek małżeński z obywatelem/ką 
innego kraju,

                                                                                              § 111

Zawodniczki i  zawodnicy, którzy odmówili  gry w reprezentacji  kraju lub zostali  
wydaleni dyscyplinarnie z kadry narodowej nie otrzymają zgody na grę w klubie 
zagranicznym.

                                                                                             § 112

Rozmowy, ustalenia i  umowy z klubem zagranicznym realizuje zainteresowany 
klub polski.

                                                                                             § 113

 W przypadku, gdy klub polski podpisze umowę lub zobowiązanie na zmianę barw 
klubowych do klubu zagranicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem, PZPS 
nie wyda Certyfikatu FIVB. 

                                                                                              § 114

Certyfikat FIVB jest  wydawany na jeden sezon, po wniesieniu opłaty do PZPS. 
Wysokość opłaty PZPS ogłasza corocznie oddzielnym komunikatem. 

                                                                                             § 115

Opłatę wymienioną w § 114 wnosi klub zagraniczny, chyba że umowa pomiędzy 
klubami stanowi inaczej.

                                                                                             § 116

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  zmiany  barw  klubowych  do  klubu 
zagranicznego,  klub  polski  jest  zobowiązany  powiadomić  klub  zagraniczny  o 
postanowieniach niniejszego regulaminu.

                                                                                              § 117

Dla uzyskania Certyfikatu FIVB w Polskim Związku Piłki Siatkowej należy:

a. powiadomić  właściwy  WZPS  o  realizacji  zmiany  barw  klubowych, 
celem dokonania zmian w ewidencji zawodników,

b. przedstawić  oryginały  dokumentów  poświadczające  zgodę  klubu 
który  jest  posiadaczem karty  zawodnika i  ma z  zawodnikiem ważny 
kontrakt.

c. przedstawić w Polskim Związku Piłki Siatkowej potwierdzenie wpłaty 
zgodnie z § 114 niniejszego regulaminu.

                                                                                                  § 118

W przypadku, gdy zawodnika nie wiąże umowa z żadnym klubem polskim, na 
certyfikacie  FIVB  powinien znaleźć  się  zapis,  że  jest  to  „zawodnik  wolny”.  Po 
zakończeniu  umowy  z  zawodnikiem  klub  nie  musi  wydawać  zgody  na  grę 
zawodnika w klubie zagranicznym.
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                                                                                                  § 119

Z opłaty wymienionej w § 114 PZPS przekaże na rzecz właściwego WZPS kwotę w 
wysokości 10% określonej na dany rok opłaty.

                                                                                                  § 120

 Wszystkie  zastrzeżenia  zawarte  w  umowie  pomiędzy  klubem  i  zawodnikiem 
muszą być wpisane do CERTYFIKATU FIVB i  tylko w tym przypadku mogą być 
podstawą  do  odwołań  w  Międzynarodowej  Federacji  Piłki  Siatkowej.  Inne 
roszczenia  klub  może  egzekwować  tylko  na  drodze  prawnej,  bezpośrednio  w 
stosunku do klubu zagranicznego. W przypadku podpisania umowy przez klub, 
wszelkie konsekwencje wynikłe z nie wywiązywania się z umowy ponosi klub.

                                                                                                  § 121

W  przypadku  podpisania  umowy  przez  PZPS,  konsekwencje  wynikłe  z  nie 
wywiązywania się z umowy ponosi PZPS.

                                                                                                  § 122

Po  upływie  okresu  ważności  transferu  zawodnik  może  wrócić  do  gry  w  lidze 
polskiej  w  klubie  posiadającym  jego  kartę  zawodniczą,  po  uprzednim 
przedstawieniu listu czystości z poprzedniego klubu zagranicznego. W przypadku 
chęci zmiany klubu polskiego podlega on przepisom zmiany barw klubowych dla 
zawodników polskich.

                                                                                                  § 123

Zawodnik  może  zmienić  federację  macierzystą  jeżeli  zmienił  miejsce 
zamieszkania na inny kraj, przebywa tam minimum przez okres 2 nieprzerwanych 
lat oraz otrzymał obywatelstwo tego kraju. 

                                                                                                  § 124

Zawodnik w porozumieniu z federacją macierzystą oraz federacją pozyskująca 
składa formalny wniosek do Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB)

                                                                                                  § 125

Od momentu wydania pozytywnej decyzji przez FIVB zawodnik może występować 
w  barwach  klubu  nowej  federacji,  natomiast  prawo  występu  w  reprezentacji 
narodowej nabywa po upływie kolejnych dwóch lat.

                                                                                                  § 126

FIVB  pobiera  opłatę  administracyjną  za  zmianę  federacji  w  wysokości  10 000 
euro/ lub w przypadku zawodnika będącego członkiem kadry narodowej 15 000 
euro. Opłata jest uiszczana przez federację pozyskującą lub bezpośrednio przez 
zawodnika.

                                                                                                   § 127

W przypadku niedopełnienia  obowiązków wynikających  z  przepisów FIVB przy 
zmianie federacji macierzystej, zawodnik podlega konsekwencją dyscyplinarnym.

Dział V. Regulamin zmiany barw klubowych zawodników 
zagranicznych do klubów polskich.

§ 1128

Regulamin  zmiany  barw  klubowych  zawodników  zagranicznych  do  klubu 
polskiego oparty jest na przepisach Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej.

SEZON 2010/2011 Strona 25



Przepisy Sportowo-Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

§ 1129

W rozgrywkach w Polsce dozwolone jest rejestrowanie zawodniczek i zawodników 
zagranicznych. 

§ 130

Zawodniczki i zawodnicy zagraniczni mogą uzyskać prawo reprezentowania barw 
klubu polskiego na podstawie:

a. przedłożenia  w  PZPS   dokumentów  poświadczających  że  nie  ma 
żadnych zobowiązań wobec klubu i  jego Federacja  wyraża zgodę na 
transfer,

b. wpłacenia na konto PZPS opłaty, której wysokość PZPS określana jest 
oddzielnym  komunikatem. 

c. wpłacenia na konto PZPS opłaty, której wysokość określona jest w 
przepisach FIVB oraz ogłoszona w Komunikacie Organizacyjnym PZPS. 
Opłata ta zostanie przekazana na konto Międzynarodowej Federacji Piłki 
Siatkowej  tytułem  opłaty  za  grę  zawodnika  na  certyfikacie  FIVB 
(dotyczy  zawodników  PlusLigi,PlusLigi  Kobiet)  oraz  okazania  dowodu 
wpłaty.

           d. zawodnicy I i II ligi wnoszą opłatę, o której mowa § 130 c.  tylko na 
prośbę klubu, z tym  ,że bez certyfikatu potwierdzonego w FIVB nie mają 
prawa występowania w żadnych     międzynarodowych rozgrywkach.

§ 131

Podstawą udziału zawodnika zagranicznego w rozgrywkach klubu polskiego jest 
posiadanie na dany sezon licencji.

§ 132

PZPS nie wyda licencji w przypadku braku uregulowań wymienionych w § 130.

§ 133

W rozgrywkach PZPS wprowadza się następujące ustalenia:

a. W rozgrywkach PlusLigi oraz PlusLigi Kobiet na boisku w tym samym 
momencie  musi  grać  co  najmniej  3  zawodników  posiadających 
obywatelstwo polskie. 

b.  W rozgrywkach I  ligi  kobiet  i  mężczyzn na boisku w tym samym 
momencie  musi  grać  co  najmniej  4  zawodników  posiadających 
obywatelstwo polskie. 

c. W rozgrywkach II  ligi  kobiet i  mężczyzn na boisku w tym samym 
momencie  musi  grać  co  najmniej  5  zawodników  posiadających 
obywatelstwo polskie. 

d. W rozgrywkach wojewódzkich – decyduje właściwy WZPS.

§ 134

a.Zawodnicy  posiadający  obywatelstwo  polskie,  dla  których  federacją 
macierzystą nie jest PZPS,  w klubie polskim grają na podstawie certyfikatu FIVB 
potwierdzonego przez ich federację macierzystą. 

b.Zawodnicy, o których mowa w pkt. a, podczas rozgrywek ligi polskiej traktowani 
są jak zawodnicy krajowi, natomiast podczas rozgrywek CEV/FIVB obowiązują ich 
zasady zawodnika-obcokrajowca.
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c. Zawodnicy, którzy w trakcie sezonu rozgrywkowego przedstawią dokumenty 
poświadczające   obywatelstwo  polskie  ,  podczas  rozgrywek  ligi  polskiej  będą 
traktowani jak zawodnicy krajowi,

d. Zawodnicy, o których mowa w pkt. a i c podlegają opłatom określonym dla 
zawodników grających na podstawie certyfikatu FIVB.

§ 135

W przypadku udziału  zawodnika zagranicznego w zawodach w barwach klubu 
polskiego bez potwierdzonego w FIVB CERTYFIKATU, oraz bez licencji PZPS, PZPS 
ma prawo:

a. ukarać klub karą finansową wynikającą z przepisów FIVB, CEV oraz 
z przepisów  dyscyplinarnych PZPS,

b.  zdyskwalifikować zawodnika,

c.  zweryfikować rozegrane mecze walkowerem dla przeciwnika.

§ 136

 Sankcje wymienione w § 135 mogą być podjęte równocześnie.

§ 137

PZPS  potwierdza  CERTYFIKATY  FIVB  dla  zawodników  zagranicznych  do  gry  w 
klubach polskich na jeden sezon.

§ 138

 Licencja jest podstawą do ewidencji zawodnika w PZPS.

 

Dział VI. Przepisy sportowe.

1.Zasady ogólne.

§ 139

We wszystkich rozgrywkach  Polskiego Związku Piłki  Siatkowej  poza systemem 
pucharowym, na krzyż i play-off obowiązuje następująca punktacja:

Wynik Zwycięzca Przegrany

3:0 lub 3:1 3 punkty 0 punktów

3:2 2 punkty 1 punkt

§ 140

O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:

• większa ilość zdobytych punktów,

• lepszy  stosunek  setów  /większa  liczba  uzyskana  po  podzieleniu  setów 
wygranych przez sety przegrane/

• lepszy stosunek małych punktów /większa liczba uzyskana po podzieleniu 
punktów zdobytych przez punkty stracone/,

• wynik bezpośrednich spotkań.

§ 141
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We wszystkich zawodach rozgrywanych metodą turniejową (Puchar Polski, turniej 
o  II  ligę,  rozgrywki  Młodzieżowe  od  1/8  finału,  turnieje  mistrzów  grup  II  ligi, 
turnieje barażowe o miejsce w I lidze itp) obowiązuje punktacja 2(zwycięstwo) – 1 
( przegrana) – 0 (walkower).

§ 142

W  przypadku  rozgrywania  dwumeczu  o  zwycięstwie  decydują  następujące 
zasady:

• większa ilość zdobytych punktów,

• lepszy  stosunek  setów  /większa  liczba  uzyskana  po  podzieleniu  setów 
wygranych przez sety przegrane/

• lepszy stosunek małych punktów /większa liczba uzyskana po podzieleniu 
punktów zdobytych przez punkty stracone

Jeżeli  zdobyte  punkty,  stosunek  setów  i  małych  punktów  obu  zespołów  są 
jednakowe, to rozgrywany jest tzw. „złoty set”.

„Złoty set” rozgrywany jest 15 minut po zakończeniu drugiego spotkania, na tym 
samym boisku, na zasadach obowiązujących w piątym secie.

§ 143

We  wszystkich  rozgrywkach  organizowanych  przez  PZPS  obowiązują  aktualne 
PRZEPISY  GRY  W PIŁKĘ  SIATKOWĄ FIVB  zatwierdzone  do  stosowania  w  kraju 
/wersja polska/ przez PZPS.

§ 144

W Komunikatach WZPS i PZPS dotyczących rozgrywek obowiązuje zasada:

a.  gospodarze spotkań wymieniani są na pierwszym miejscu,

b.  w  przypadku  powierzania  organizacji  rozgrywek  lub  losowania,  PZPS 
ogłasza gospodarza oddzielnym Komunikatem,

c. podawania informacji o:

- nazwie rozgrywek,

- liście uczestników,

- terminie rozgrywek /daty, godzin rozpoczęcia/,

- organizatorze /dokładny adres, telefon, fax/,

- miejscu zawodów – hala sportowa /nazwa, dokładny adres, telefon, fax/,

- obsadzie sędziowskiej,

- regulaminach.

§ 145

  

 Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów są rozgrywane systemem ligowym:

a.  na szczeblu wojewódzkim wg regulaminów WZPS,

b.  na szczeblu centralnym jako PlusLiga, PlusLiga Kobiet, I i II liga w grupach 
rozgrywkowych.

§ 146
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 Ustala się następujące grupy rozgrywkowe dla  PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I i II ligi:

a.  PlusLiga złożona z 10 zespołów,

b.  PlusLiga Kobiet złożona z 10 zespołów,

c.  I liga Mężczyzn złożona z 12 zespołów + SMS 

       d.  I liga Kobiet złożona z 10 zespołów + SMS

e.  II liga kobiet złożona z 2 grup po 10 zespołów + 2 grupy 10 zespołowe 
+SMS (Sosnowiec oraz Police)

f.  II liga mężczyzn złożona z 3 grup po 10 zespołów +1 grupa  10 zespołowa 
+SMS

§ 147

 System i regulamin rozgrywek w PlusLidze, PlusLidze Kobiet, I i II lidze określony 
jest w Terminarzach i Regulaminach zawodów centralnych PZPS na dany sezon.

2.Sędziowie.

§ 148

PZPS wyznacza sędziego pierwszego i drugiego, którzy będą prowadzili mecze w 
ramach rozgrywek.

§ 149

WZPS wyznacza pozostałych członków komisji sędziowskiej (sekretarza zawodów, 
sędziów liniowych).Klub ma obowiązek powiadomić WZPS o terminie i  miejscu 
spotkania oraz zapotrzebowaniu na obsadę pomocniczą.

§ 150

PZPS może na zawody ligowe wyznaczyć sędziego głównego, do zakresu działań 
którego  należy  ocena  pracy  komisji  sędziowskiej  prowadzącej  zawody  oraz 
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów. 

§ 151

Sędzia główny może być wyznaczony:

• Cztery razy w rundzie zasadniczej na mecze ligowe

• Na wszystkie mecze rundy play off, które decydują o awansie lub spadku

• Turnieje  młodzieżowe  szczebla  centralnego  młodzików/czek,  kadetów/ek, 
juniorów/ek

• Turnieje mistrzów grup II ligi

• Turnieje barażowe o miejsce w I lidze

• Turnieje szczebla centralnego o wejście do II ligi

                                                                       § 152

Dopuszczenia do meczu lub zawodów dokonuje sędzia główny, a gdy nie jest on 
wyznaczony jego rolę pełni sędzia pierwszy zawodów.

a. dopuszcza on drużynę na podstawie zgłoszenia do rozgrywek (Formularz F-
02) potwierdzonego w WZPS i PZPS ( dotyczy szczebla centralnego).
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b. dopuszcza on zawodników na podstawie przedstawionych,  wymaganych 
dla danych rozgrywek dokumentów,

                                                                       § 153

Wysokość  wynagrodzenia  dla  sędziego  głównego,  sędziów prowadzących  oraz 
obsady  pomocniczej  ustala  Zarząd  PZPS.  Wyjątek  stanowią  stawki  za 
prowadzenie rozgrywek młodzieżowych, których wysokość określa Ministerstwo 
Sportu.

§ 154

Wysokość  ryczałtów  sędziowskich  ogłaszana  jest  corocznie  w  Komunikacie 
Organizacyjnym.

§ 155

Wynagrodzenie  dla  komisji  sędziowskiej  wypłaca  organizator  zawodów  (klub 
będący gospodarzem) przed rozpoczęciem meczu.

Dział VII. Obowiązki Organizatora i Uczestnika Rozgrywek.

1.Organizator

§ 156

Organizatorem spotkań, zawodów, turniejów w ramach rozgrywek PZPS może być 
klub  sportowy,  WZPS,  PZPS  lub  inna  jednostka,  którym  ww.  powierzą  ich 
organizację.

§ 157

Organizator zawodów jest zobowiązany do:

a.Przestrzegania regulaminów i przepisów PZPS oraz zarządzeń państwowych,

b.Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia wszystkich uczestników,

c.Przygotowania obiektu sportowego do przeprowadzenia rozgrywek,

d.Stosowania się do komunikatów PZPS dotyczących sprzętu, zasad reklamy i 
innych postanowień nie ujętych w niniejszym regulaminie.

e.Zabezpieczenia  możliwości  zakwaterowania  i  wyżywienia  dla  wszystkich 
uczestników zawodów

f. Przesłania do wszystkich uczestników zawodów komunikatu organizacyjnego 
zawierającego informacje określone w Regulaminie Sportowym PZPS

                                                                       

                                                                        § 158
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Przesyłanie  komunikatów  przez  klub-organizatora  do  PZPS,  WZPS,  Sędziów, 
Sędziego głównego, obsady pomocniczej  i drużyny przeciwnej powinno odbyć się 
w terminach:

a. w rozgrywkach ligowych na 10 dni przed terminem spotkań, z wyjątkiem 
rundy  play-off.  W  rundzie  play-off  obowiązują  powiadomienia 
telefoniczne, fax, e-mail.

b. w innych rozgrywkach krajowych w terminie uzgodnionym z PZPS, ale nie 
później niż 7 dni przed zawodami

                                                                        § 159

Rozpoczęcie meczów w rozgrywkach ligowych powinno odbywać się:

a.w soboty i dni robocze pomiędzy godz. 14.00. a 19.00,

b.w niedziele i święta pomiędzy godz. 10.00. a 17.00,

c.rozpoczęcia meczów w godzinach innych niż w pkt. a i b wymaga zgody 
Wydziału Rozgrywek PZPS,

d.godziny  rozpoczęcia  meczów  mogą  być  zmienione  przez  Wydział 
Rozgrywek PZPS z urzędu.

                                                                               § 160

Godziny rozgrywania meczów w innych rozgrywkach niż ligowe podawane są w 
komunikatach organizacyjnych po ich uzgodnieniu z PZPS.

                                                                               § 161

Organizatorzy spotkań i meczów w rozgrywkach PZPS są zobowiązani:

a.wysłać do PZPS protokoły zawodów następnego dnia po ich zakończeniu,

b.przed  rozpoczęciem  spotkania  wypłacić  komisji  sędziowskiej 
wynagrodzenie.

                                                                      § 162

Na zawodach należy zapewnić:

a.piłki do gry i rozgrzewki zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS, 
co  najmniej  5  podczas  meczu  +  12  podczas  rozgrzewki.  Oficjalne 
spotkania  PlusLigi  i  PlusLigi  Kobiet  mogą  być  rozgrywane  wyłącznie 
piłkami zatwierdzonymi przez PLPS SA.

b.pomocniczą obsadę sędziowską,

c.opiekę medyczną, minimum na ½ h przed rozpoczęciem spotkania +15 
min. po zakończonym meczu. 

§ 163

Należy  zagwarantować  wysoki  poziom  organizacyjny  zawodów  oraz  właściwą 
propagandę piłki siatkowej .

§ 164
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Zabezpieczenie Sali treningowej przez Organizatora zawodów zaleca się na 
zasadach wzajemności

2.Obiekty sportowe, bezpieczeństwo zawodów.

§ 165

Spotkania  wszystkich  rozgrywek  PZPS  (I,II  liga)  szczebla  centralnego  mogą 
odbywać się wyłącznie na salach zweryfikowanych przez Wojewódzkie Związki 
Piłki  Siatkowej  po  otrzymaniu  certyfikatu  PZPS  dopuszczającego  obiekt  do 
rozgrywek danego szczebla.

                                                                                              § 166

Oficjalne spotkania PlusLigi i PlusLigi Kobiet mogą odbywać się wyłącznie w 
salach zweryfikowanych przez Komisję Weryfikacyjną PlusLigi I PlusLigi Kobiet, 

                                                                               § 167

Inne rozgrywki PZPS mogą się odbywać tylko na salach dopuszczonych do gry 
przez Wydział Rozgrywek WZPS,.

                                                                                § 168

a. Mecze  w  charakterze  gospodarza  zespół  rozgrywa  w  miejscowości 
właściwej dla siedziby klubu.

b. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy w miejscowości będącej siedzibą klubu 
nie ma odpowiedniego obiektu sportowego lub w wyznaczonym terminie 
nie można w nim rozegrać meczu, PZPS może zezwolić klubowi będącemu 
gospodarzem na rozegranie przez jego zespół meczów poza siedzibą klubu.

                                                                                § 169

Obiekt, w którym rozgrywane mają być mecze w ramach rozgrywek PZPS danej 
ligi powinien spełniać wymogi określone w „Warunkach gry i wyposażenia obiektu 
sportowego”  stanowiących  załącznik  do  niniejszego  regulaminu  oraz  posiadać 
certyfikat PZPS, o którym mowa w § 172.

                                                                                § 170

W przypadku stwierdzenia przez komisję sędziowską braków w wyposażeniu Sali 
sportowej (określonych w załączniku) podczas meczu, Klub za każde uchybienie 
zostanie ukarany kara finansową określoną w Komunikacie organizacyjnym PZPS.

                 § 171

PZPS prowadzi ewidencję zweryfikowanych sal sportowych, w których rozgrywane 
mają być mecze ligowe. Każdy z klubów przed rozpoczęciem sezonu zgłasza w 
jakim  obiekcie  zamierza  rozgrywać  mecze  w  charakterze  gospodarza. 
Wyposażenie Sali będzie sprawdzone przez sędziego pierwszego po rozpoczęciu 
sezonu rozgrywkowego.

                                                                                § 172
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Potwierdzeniem spełnienia wymogów przez obiekt sportowy określonych w § 169 
jest certyfikat potwierdzający pozytywny wynik weryfikacji. Brak certyfikatu jest 
jednoznaczny z zakazem rozgrywania spotkań ligowych na danym obiekcie.

                                                                                § 173

W przypadku, kiedy w trakcie sezonu rozgrywkowego zaistnieją wątpliwości, czy 
obiekt mimo wydanego certyfikatu nie spełnia wymogów określonych w § 169  , w 
szczególności  dotyczących  bezpieczeństwa  rozgrywania  meczów,  PZPS  jest 
uprawniony  do  dokonania  ponownej  weryfikacji  obiektu  sportowego.  W takim 
przypadku  klub  jest  powiadamiany  na  5  dni  przed  planowaną  wizytacją  o 
dokładnej dacie oraz składzie komisji weryfikującej. 

                 § 174

W przypadku stwierdzenia, że obiekt nie spełnia wymogów określonych w § 169, 
PZPS  zawiesza  lub  cofa  certyfikat.  W  okresie  zawieszenia  certyfikatu  w  sali 
sportowej nie można rozgrywać meczów w ramach wskazanych rozgrywek.

                 § 175

W przypadku jeżeli organizator zawodów nie jest w stanie we własnym obiekcie 
zapewnić  porządku  oraz  bezpieczeństwa  podczas  rozgrywanych  spotkań  i 
jednocześnie nie zachodzą przesłanki do cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu, o 
który mowa w  § 172, PZPS może czasowo zakazać rozgrywania meczów w tym 
obiekcie lub nakazać ich rozgrywanie bez publiczności. Dodatkowo na klub może 
być nałożona kara finansowa określona w Komunikacie organizacyjnym PZPS. 

3.Uczestnicy.              

§ 176

Uczestnicy zawodów są zobowiązani do:

a. pisemnego,  telefonicznego  lub  faxem  powiadomienia  organizatorów  o 
przyjęciu warunków organizacyjnych zawodów,

b. powiadomienia  w  powyższym  trybie  o  innych  decyzjach  dotyczących 
warunków  organizacyjnych,  podjętych  na  własną  odpowiedzialność  i  na 
własny koszt,

c. podania organizatorom daty przyjazdu, ilości osób w zespole,

§ 177

Wymienione w § 176 informacje uczestnicy są zobowiązani przekazać do 
wiadomości organizatora w terminie 5 dni przed zawodami, chyba, że Komunikat 
Organizacyjny zawodów stanowi inaczej.

§ 178

Uczestnicy  muszą  stosować  się  do  postanowień  zawartych  w  Komunikacie 
Organizacyjnym  oraz  podanych  na  odprawie  technicznej  innych  postanowień 
dotyczących:

a. organizacji zaplecza /szatnie, trybuny, miejsca wydzielone/,

b. godzin rozgrzewek i rozpoczęcia spotkań, 

c. organizacji uroczystości otwarcia zawodów,

d. uroczystości zamknięcia zawodów i ogłoszenia wyników,

§ 179
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1.Każdy  klub  lub  sekcja  ma  prawo  do  złożenia  w  PZPS  protestu 
związanego z rozegranym meczem na szczeblu centralnym w przypadku 
gdy nie zgadza się z zapisami w oficjalnym protokole zawodów.

2.Protest  może  być  rozpatrywany  jeżeli  spełnione  są  następujące 
warunki:

a.protest  wpłynął  do  PZPS  na  piśmie  nie  później  niż  siedem  dni 
kalendarzowych  po rozegraniu  meczu  którego  dotyczy  (decyduje  data 
wpłynięcia protestu do Związku),

b.protest  został  wpisany do oficjalnego protokołu  zawodów przed jego 
zakończeniem  i  podpisaniem,  a  przyczyna  protestu  została  zgłoszona 
sędziemu bezpośrednio po jej  wystąpieniu lub protest składany jest  w 
wyniku błędnego zapisu w oficjalnym protokole zawodów,

c.wpłacona została kaucja w terminie określonym dla złożenia protestu i 
wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjnym. Kaucja zwracana 
jest wyłącznie w przypadku uwzględnienia protestu.

§ 180

Uczestnicy zawodów są zobowiązani posiadać dokumenty określone w Przepisach 
Organizacyjnych  dla  danych  rozgrywek  PZPS  oraz  okazać  te  dokumenty  przy 
weryfikacji.

Dział VIII. Postanowienia końcowe.

§ 181

Wszystkie  sankcje  nałożone  przez  Polski  Związek  Piłki  Siatkowej  obowiązują 
również na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej oraz na terenie klubu.

§ 182

Nierespektowanie  nałożonych  sankcji  spowoduje  nałożenie  następnej  w 
kolejności kary do dyskwalifikacji włącznie.

§ 183

 Kary regulaminowe finansowe muszą być uregulowane w ciągu 14 dni od ich 
nałożenia.

§ 184

Opóźnienie w zapłacie kary powoduje naliczenie ustawowych odsetek.

§ 185

Brak  zapłaty  kary  w  ciągu  30 dni  po  jej  nałożeniu  spowoduje  zawieszenie  w 
prawach członka lub w prawach do rozgrywek PZPS do momentu zapłacenia kary 
w pełnej wysokości wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 186

 Łącznie z niniejszymi regulaminami i statutami WZPS I PZPS obowiązują statut, 
regulaminy i postanowienia CEV i FIVB, wydane w wersji polskiej.

§ 187
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 Sprawy sporne nie ujęte w niniejszych regulaminach i przepisach rozstrzyga w 
zależności  od  swoich  kompetencji  Wydział  Rozgrywek  PZPS  lub  Wydział 
Dyscypliny PZPS, a w następnej instancji Sąd Odwoławczy PZPS.

§ 189

Przepisy Sportowo-Organizacyjne wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Zarząd 
PZPS uchwały zatwierdzającej treść niniejszego regulaminu.
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