REGULAMIN
Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego
w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018
§ 1.
Nadzór nad prawidłowością rozgrywek sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
(dalej: PWZPS) w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 13a.
§ 2.
Wszystkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek rozpatruje Wydział Rozgrywek PWZPS.
§ 3.
W rozgrywkach poszczególnych klas rozgrywkowych uczestniczą zespoły klubów, które w terminie
do 17 sierpnia 2017 r. prześlą na adres PWZPS potwierdzenia udziału zespołów w rozgrywkach.
Obowiązujące druki są dostępne na stronie internetowej PWZPS – www.podkarpackasiatkowka.pl
§ 4.
Zawodnik/zawodniczka jest uprawniony/a do brania udziału w zawodach pod warunkiem, że:
1. Posiada licencję zawodniczą stwierdzającą przynależność do klubu, w którym ma
występować, potwierdzoną przez Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników
(dalej: OSEKiZ) na druku F-02. Stwierdzenie tożsamości zawodnika/zawodniczki odbywa się
na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego stwierdzić tożsamość.
2. Trener zespołu ma obowiązek dostarczyć komisji sędziowskiej ww. dokument każdego
z zawodników/zawodniczek wraz z zatwierdzonym drukiem F-02 oraz składem meczowym.
Druk F-02 może być przedstawiony w formie elektronicznej (tablet/komputer),
umożliwiającej weryfikację przedmeczową.
3. Posiada aktualne badania lekarskie, których okres ważności dla zawodników/zawodniczek
wynosi maksymalnie 6 miesięcy, potwierdzone przez lekarza medycyny sportowej lub
lekarza z certyfikatem do wykonywania badań medycyny sportowej. W sezonie 2017/18
PWZPS dopuszcza badania lekarskie wpisane tylko przez klub do OSEKiZ
i potwierdzone drukiem F-02. Badania lekarskie zawodników/-czek muszą być wpisane na
druku F-02. W przypadku braku takiego wpisu na druku F-02 ale badania zostaną
przedstawione w innej formie papierowej, sędziowie mają obowiązek dopuścić zawodnika/czkę do meczu opisując ten fakt w protokole meczowym. Wpis taki będzie skutkował
nałożeniem kary na Klub zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym.
4. Jest ubezpieczony przez klub. Klub jest zobowiązany dostarczyć kserokopię umowy
zawartego ubezpieczenia do siedziby PWZPS na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek
w poszczególnych ligach. Dopuszcza się przesłanie w formie elektronicznej umowy
zawartego ubezpieczenia.
5. Podczas pierwszej rejestracji zawodniczej, w przypadku zawodnika małoletniego, okaże
pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego.
6. W przypadku braku pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody przedstawiciela
ustawowego na rejestrację zawodnika małoletniego w OSEKiZ, ekwiwalent za wyszkolenie
w momencie zmiany barw klubowych nie należy się.
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§ 5.
1. Zmiana barw klubowych na terenie województwa przed rozpoczęciem sezonu
rozgrywkowego następuje zgodnie z regulaminem zmiany barw klubowych PZPS.
2. Zawodnik/zawodniczka może uczestniczyć w danym cyklu rozgrywkowym PWZPS
w barwach tylko jednego klubu.
a. W przypadku zgłoszenia przez klub, w jednej kategorii wiekowej dwu lub więcej
zespołów nie dopuszcza się zmian personalnych pomiędzy tymi zespołami od
zatwierdzenia druku F-02 do końca sezonu.
b. Punkt 2 a. nie dotyczy sytuacji, gdy w trakcie trwania sezonu jeden (lub więcej) ze
zgłoszonych do rozgrywek zespołów zostanie wycofany. Zawodnicy tego zespołu(ów)
mogą grać w toczących się rozgrywkach w pozostałych zespołach danego klubu, po
uprzednim dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem zawodników do
rozgrywek.
c. Po zakończeniu danego etapu rozgrywek, zgodnie z obowiązującym systemem
rozgrywek, klub może dokonać zmian personalnych w składach zespołów po
uprzednim dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem do rozgrywek.
d. W przypadku kiedy klub posiada tylko zespoły młodzieżowe, zawodnik/zawodniczka
może występować w barwach innego klubu w rozgrywkach seniorskich na podstawie
certyfikatu.
e. W przypadku rozwiązania klubu i wycofania się z udziału w rozgrywkach
zawodnik/zawodniczka może zmienić barwy klubowe do 31 grudnia 2017 r.
2. Zespoły posiadające zawodników/zawodniczki w Szkołach Mistrzostwa Sportowego
uczestniczą w grach finałowych bez względu na zajęte miejsce w rozgrywkach
młodzieżowych (dotyczy tylko wychowanków klubu).
3. W zawodach we wszystkich kategoriach wiekowych, podczas spotkania, na boisku musi
uczestniczyć w grze co najmniej 5 zawodników(-czek) z polskim obywatelstwem.
4. Nad prawidłowością zmiany barw klubowych czuwa Wydział Rozgrywek PWZPS.
§ 6.
Kary za niesportowe zachowanie się uczestników zawodów (zawodnicy/zawodniczki i osoby
wchodzące w skład zespołu) stosowane będą przez Wydział Dyscypliny PWZPS zgodnie
z Komunikatem organizacyjnym PWZPS oraz obowiązującymi przepisami Polskiego Związku
Piłki Siatkowej.
§ 7.
1. Zawodnik/zawodniczka nie posiadający aktualnych badań lekarskich nie jest uprawniony/a
do uczestnictwa w zawodach.
2. Wydział Rozgrywek zastrzega sobie możliwość weryfikacji ważności badań lekarskich
zawodnika w dowolnym momencie trwania rozgrywek.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nałożone zostaną na klub odpowiednie sankcje
dyscyplinarne zgodne z Komunikatem organizacyjnym PWZPS.
§ 8.
Zawody rozgrywane są wg obowiązujących przepisów gry w piłkę siatkową PZPS.
§ 9.
System rozgrywek zamieszczony jest na stronie internetowej PWZPS w zakładce „Do pobrania”.
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§ 10.
Punktacja spotkań oraz kolejność zajętych miejsc w tabeli określają przepisy PZPS i tak:

Przy spotkaniach seniorskich do 3 wygranych setów:
a.
b.
c.
d.

3 pkt. – 3:0, 3:1
2 pkt. – 3:2
1 pkt. – 2:3
0 pkt. – 0:3, 1:3

Pozostałe rozgrywki (kategorie młodzieżowe) do 2 i 3 wygranych setów:
a. Za mecz wygrany zespół otrzymuje – 2 pkt.
b. Za mecz przegrany zespół otrzymuje – 1 pkt.
c. Za walkower – 0 pkt.
W Turniejach Finałowych punktacja jest następująca: (z zaliczeniem punktów po rundzie
zasadniczej – odpowiednio 3, 2, 1, 0 pkt.)
a. Za mecz wygrany zespół otrzymuje – 2 pkt.
b. Za mecz przegrany zespół otrzymuje – 1 pkt.
c. Za walkower – 0 pkt.
O kolejności miejsca w tabeli decyduje kolejno:
1.
2.
3.
4.
5.

większa ilość zdobytych punktów,
większy stosunek setów,
większy stosunek małych punktów,
wyniki bezpośrednich spotkań,
dodatkowe spotkanie pomiędzy zainteresowanymi klubami.
§ 11.

Za nie przystąpienie do zawodów na zespół zostanie nałożona kara regulaminowa w kwocie
podanej w Komunikacie organizacyjnym PWZPS.
§ 12.
W przypadku trzeciego nie stawienia się na zawody, zespół zostanie wykluczony z rozgrywek.
§ 13.
W razie wycofania zespołu, który rozegrał 50% lub więcej spotkań wg terminarza – pozostałe
mecze, w których nie bierze udziału weryfikuje się jako walkower dla przeciwnika.
§ 14.
1. Przełożenie terminu spotkania może nastąpić tylko za zgodą Wydziału Rozgrywek PWZPS.
Do uzyskania zgody na przełożenie niezbędne jest:
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2.

3.

4.

5.
6.

a. uzyskanie pisemnej zgody zespołu przeciwnego i dostarczenie jej do Wydziału
Rozgrywek PWZPS wraz z prośbą o przełożenie. Wniosek o takie przełożenie należy
dostarczyć najpóźniej do wtorku bezpośrednio poprzedzającego dany weekend
rozgrywkowy (do godziny 19.00),
b. uzyskanie zgody Wydziału Rozgrywek,
c. dokonanie wpłaty na konto PWZPS w kwocie określonej w Komunikacie
organizacyjnym na dany sezon.
Należy uzgodnić z klubem (klubami) nowy termin rozegrania zawodów, koniecznie przed
końcem rundy lub ostatnim meczem przed rozpoczęciem kolejnego etapu gier.
Zabronione jest przekładanie spotkań w obrębie dwóch ostatnich kolejek w systemie
rozgrywek, nie dotyczy meczów rozgrywanych awansem, czyli przed datą wyznaczoną
w terminarzu rozgrywek. W przypadku rozgrywek prowadzonych w grupach , punkt
dotyczy bezpośrednio każdej z grup.
Jeżeli kluby nie dojdą do porozumienia w sprawie przełożenia terminu meczu, decyzję
o terminie i miejscu rozegrania zawodów podejmie Wydział Rozgrywek PWZPS,
a wyznaczony termin jest ostateczny i nie podlega prawu do odwołania. W przypadku
nierozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Wydział Rozgrywek, mecz zostaje
unieważniony z orzeczeniem obustronnego walkowera, a na obie drużyny zostaną nałożone
sankcje dyscyplinarne, zgodnie z Komunikatem organizacyjnym PWZPS, pkt. VII d).
Za sędziowanie meczów przełożonych poza weekendem (od poniedziałku do piątku) ryczałt
sędziowski zostaje podwyższony o kwotę podaną w Komunikacie Organizacyjnym na sezon
2017/2018.
Informacje o przełożeniach meczy będą widoczne jedynie w Systemie Obsad Sędziowskich
PWZPS.
Zmiana terminu zawodów w obrębie soboty i niedzieli (przy zgodzie zainteresowanych
klubów):
a. nie jest traktowane jako przełożenie spotkania i w tym przypadku przepisy § 14. pkt
1. c. nie mają zastosowania,
b. gospodarz zawodów ma bezwzględny obowiązek zawiadomienia o zmianie terminu
spotkania/turnieju Wydział Rozgrywek,
c. w przypadku zmiany gospodarza zawodów, obowiązki wynikające z podpunktu 6 b.
oraz § 14. pkt 1. przejmuje nowy gospodarz zawodów.
§ 15.

1. W przypadku zmian terminów zawodów objętych przepisami § 14 obowiązkiem gospodarza
zawodów jest zawiadomienie obsady sędziowskiej o nowym terminie zawodów.
2. O zmianie godziny rozpoczęcia spotkania gospodarz zawodów zobowiązany jest do
poinformowania w sposób skuteczny zespołu gości oraz całą obsadę sędziowską.
3. W przypadku braku skutecznego powiadomienia ww. zostanie nałożona sankcja zgodnie
z Komunikatem organizacyjnym PWZPS, pkt. VII h)
§ 16.
1. Zawody prowadzone będą przez sędziów wyznaczonych przez Wydział Sędziowski PWZPS.
§ 17.
1. Gospodarzami zawodów są zespoły wymienione na pierwszym miejscu w terminarzu.
2. Ustala się godziny rozpoczęcia meczy (turnieju):
- Piątek w godz. 1700 – 1900 (przy przełożeniach meczy)
- Sobota w godz. 900 – 1800
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- Niedziela w godz. 900 – 1600
Rozgrywanie meczy poza ustalonymi godzinami jest przełożeniem meczy i stosuje się
§ 14 Regulaminu.
3. Na stronie internetowej PWZPS, w zakładce „Do pobrania” umieszczone zostaną
obowiązujące adresy klubów wraz z informacją dotyczącą miejsca i godziny rozgrywanych
spotkań oraz kontaktem telefonicznym do trenera zespołu.
4. Gospodarz zawodów zobowiązany jest:
a. przygotować salę do zawodów z pełnym wyposażeniem (protokoły, siatkę, piłki,
przymiar do pomiaru wysokości siatki, tablicę wyników, tabliczki zmianowe i inne
urządzenia do prowadzenia zawodów),
b. skutecznie zawiadomić zespół/zespoły oraz wyznaczoną obsadę sędziowską
o miejscu i godzinie spotkania,
c. zabezpieczyć na zawody opiekę medyczną,
d. przesłać protokoły z zawodów do Wydziału Rozgrywek PWZPS w terminie 7 dni po
zakończonych zawodach.
§ 18.
Do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych obowiązują piłki zgodnie z przepisami PZPS (Molten
V5M 5000)
§ 19.
1. Zespoły wyjeżdżają na zawody na koszt macierzystego klubu. Wszystkie koszty związane
z organizacją zawodów (wynajem sali, opłaty sędziów, koszty opieki medycznej) pokrywa
gospodarz zawodów.
2. W przypadku rozgrywania turniejów finałowych, całość kosztów zostanie rozłożona pośród
wszystkie zespoły biorące w nich udział.
§ 20.
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.
§ 21.
1. Wszystkie protesty i odwołania dotyczące zawodów winny być wniesione na piśmie do
Wydziału Dyscypliny PWZPS w ciągu 7 dni od daty spotkania. Ponadto w ciągu 48 godzin
klub winien zawiadomić Wydział Dyscypliny PWZPS pocztą elektroniczną na adres
dyscyplina@pwzps.p9.pl o zamiarze złożenia protestu oraz wpłacić kaucje 100,00 zł (sto
złotych).
2. Protesty wniesione bez zachowania ww. formalności nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja przepada na rzecz PWZPS.
4. Stronom przysługuje odwołanie się od decyzji Wydziału Dyscypliny PWZPS do Zarządu
PWZPS w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Wydziału Dyscypliny.
§ 22.
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W rozgrywkach Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej może zostać wpisanych do
protokołu zawodów i brać udział w meczu maksymalnie 14 zawodników. Jeżeli jednak w protokole
zawodów wpisanych jest więcej niż 12 zawodników, to musi być wśród nich 2 zawodników Libero.
§ 23.
W sezonie 2016/2017 obowiązują następujące roczniki młodzieżowe:




młodzicy/młodziczki – 2003 i młodsi/młodsze
kadeci/kadetki – 2001 i młodsi/młodsze
juniorzy/juniorki – 1999 i młodsi/młodsze

§ 24.
Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie pozostają w gestii Zarządu Podkarpackiego
Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.

Regulamin rozgrywek, po wprowadzonych zmianach
zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu PWZPS w dniu 14.09.2017 r.
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