Komunikat Organizacyjny Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej
w sprawie opłat regulaminowych oraz wymagań szczególnych
w sezonie 2017/18
I. Składka członkowska
a) Roczna składka jest obowiązkowa dla wszystkich klubów i wynosi 350,00 zł
b) Termin płatności do 17 sierpnia 2017 r. Po tym terminie stawka wzrasta o 100%.
II. Zgłoszenia do rozgrywek:
a) Opłata za udział w lidze wojewódzkiej wszystkich szczebli rozgrywkowych dla klubu wynosi
200,00 zł. Termin płatności upływa na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w poszczególnych
ligach wojewódzkich. Po tym terminie stawka ta wzrasta o 100 %.
b) Po wpłacie wpisowego i przedłożeniu obowiązujących dokumentów oraz polisy
ubezpieczeniowej, zespołowi zostanie wydana przez PWZPS licencja uprawniająca zespół
do rozgrywek.
c) Termin zgłoszenia do rozgrywek upływa z dniem 17 sierpnia 2017 roku.
d) Zgłoszenia po terminie mogą zostać odrzucone przez Wydział Rozgrywek bez podania przyczyny.
III. Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych:
Opłata za wycofanie drużyny z rozgrywek zgłoszone po 1 września 2017 roku wynosi 500 zł.
IV. Opłaty klubowe za licencje zawodnicze uprawniające do gry w rozgrywkach:
a) Opłata za rejestrację lub wyrejestrowanie zawodnika/czki w kategorii senior/seniorka
wynosi 25,00 zł. Dotyczy to także zawodników młodzieżowych rejestrowanych do
rozgrywek seniorskich.
b) Opłata za rejestrację lub wyrejestrowanie zawodnika/czki w kategoriach kadet/kadetka,
junior/juniorka wynosi 10,00 zł. W zawodach w kategorii młodzik/młodziczka – 5,00 zł.
c) Opłata za przedłużenie licencji zawodnika/czki w kategoriach senior/seniorka wynosi 15,00 zł,
d) Opłata za przedłużenie licencji zawodnika/czki w kategoriach junior/juniorka,
kadet/kadetka wynosi 10,00 zł.
e) Opłata za przedłużenie licencji w kategorii młodzik/młodziczka wynosi 5,00 zł.
f) Termin potwierdzania licencji zawodniczych (złożenie druku F-02) upływa na 7 dni przed
rozpoczęciem rozgrywek w poszczególnych ligach wojewódzkich.
g) Opłata za potwierdzenie licencji zawodniczych po terminie wzrasta o 100%.
h) Opłata za wydanie certyfikatu w obrębie województwa wynosi 25,00 zł.
i) Opłata za wydanie certyfikatu poza PWZPS wynosi 100 zł.
j) Opłata za wydanie licencji trenerskiej lub jej przedłużenie wynosi 100,00 zł.
k) Opłaty rejestracyjne pobierane będą na podstawie druku F-02 z rejestru elektronicznego.
V. Opłaty za przełożenie terminów spotkań:
a) Opłata za przełożenie meczu w rozgrywkach seniorskich wynosi 100 zł, a ryczałt sędziowski
zostaje podwyższony o 25 zł.
b) Punkt V a) nie dotyczy przełożeń spotkań dokonywanych w ramach tego samego weekendu.
c) Opłata za przełożenie meczu w rozgrywkach młodzieżowych wynosi 50 zł, a ryczałt sędziowski
zostaje podwyższony o 25 zł.
d) Punkt V c) nie dotyczy przełożeń spotkań dokonywanych w ramach tego samego weekendu.
e) Ryczałt sędziowski nie zostaje podwyższony, gdy mecz lub turniej w ramach rozgrywek
młodzieżowych będzie przełożony na piątek bezpośrednio poprzedzający daną kolejkę
i rozpocznie się między godz. 17.00 – 19.00.
VI. Stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich:
a) Maksymalna stawka ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika/zawodniczki jakiego może
żądać klub, z którego zawodnik/zawodniczka odchodzi w sezonie 2016/17 wynosi
2 000,00 zł.
b) W przypadku, gdy zawodnik/zawodniczka przez okres dwóch lat nie brał/a udziału
w rozgrywkach staje się wolnym zawodnikiem.
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d)

Ekwiwalent za wyszkolenie dotyczący zawodników kadry wojewódzkiej oraz uczniów SMS,
określony jest w Regulaminie zmiany barw klubowych w kategoriach młodzieżowych, ustalonym
przez PZPS.
W przypadku braku porozumienia co do wysokości ekwiwalentu pomiędzy zainteresowanymi
klubami, Zarząd Podkarpackiego WZPS po konsultacji z Wydziałem Szkolenia określa wysokość
ekwiwalentu.
Od decyzji Zarządu Podkarpackiego WZPS nie ma odwołania.

VII. Opłaty i kary regulaminowe:
a) Za grę zawodnika nieuprawnionego drużyna przeciwna wygrywa mecz walkowerem.
b) Kara za grę zawodnika nieuprawnionego wynosi 600 zł.
c) Za nieprzystąpienie zespołu do zawodów zespół przegrywa mecz walkowerem.
d) Opłata za mecz oddany walkowerem wynosi 600,00 zł.
e) Kary dyscyplinarne dla klubu ustala Wydział Dyscypliny PWZPS na podstawie zapisu w protokole:
Opłata za wykluczenie zawodnika wynosi 200 zł, natomiast opłata za dyskwalifikację zawodnika
wynosi 300 zł.
f) W przypadku nałożenia kary finansowej na zawodnika niepełnoletniego, obowiązek uiszczenia
opłaty spada na klub.
g) Opłaty te dotyczą wszystkich członków zespołu wpisanych do protokołu meczowego.
h) Kara za brak skutecznego poinformowania zespołu/ów lub obsady sędziowskiej o zmianie
terminu, miejsca lub godziny rozgrywanego spotkania wynosi 150 zł.
i) Wszelkie wulgarne, obelżywe i agresywne zachowania przed i po zakończeniu spotkania,
niezgodne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego opisane w protokole
zawodów, będą karane przez Wydział Dyscypliny PWZPS karą finansową w kwocie od 200 zł do
1000 zł i/lub zawieszeniem w prawach zawodnika PWZPS. Punkt ten dotyczy również wszystkich
pozostałych członków zespołu wpisanych w protokole meczowym.
j) Za drugi i każdy kolejny wpis do protokołu dotyczący uchybień w organizacji zawodów nałożona
zostaje kara w wysokości 100,00 zł.
k) Opłata za drugie i każde kolejne nie nadesłanie protokołów z zawodów w regulaminowym
terminie do 7 dniu wynosi 100,00 zł.
l) Za brak badań lekarskich umieszczonych na druku F-02 nałożona zostaje kara w wysokości 200,00
zł. W przypadku ponownego stwierdzenia braków w formularzu F-02 dotyczących badań,
Wydział Dyscypliny będzie stosował gradację kar.
m) W przypadku niewłaściwego zachowania się publiczności, Wydział Dyscypliny PWZPS może na
gospodarza zawodów nałożyć oprócz kary pieniężnej, karę częściowego lub całkowitego zakazu
rozgrywania spotkań na terenie działalności klubu.
n) Kary finansowe są niezależne od kar regulaminowych.
VIII. System rozgrywek, Regulamin Rozgrywek oraz terminarze
Obowiązujący system rozgrywek, Regulamin oraz terminarze na dany sezon zamieszczone
zostaną na stronie internetowej www.podkarpackasiatkowka.pl w zakładce
„PWZPS - Do pobrania”.
IX. Stawki sędziowskie
Aktualne stawki sędziowskie obowiązujące w sezonie 2017/2018 dostępne są na stronie
internetowej www.podkarpackasiatkowka.pl w zakładce „PWZPS - Do pobrania”.
W przypadku spraw nieuregulowanych w Regulaminie Rozgrywek i Komunikacie Organizacyjnym,
decyzję podejmuje właściwy Wydział PWZPS, oraz Zarząd Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki
Siatkowej.
Komunikat Organizacyjny po wprowadzonej zmianie zatwierdzono
na posiedzeniu Zarządu PWZPS w dniu 14.09.2017 r.
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