
SPRAWOZDANIE 

z działalności Wydziału Dyscypliny 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 

za okres 2019-2020 r. 

 W sezonie 2019-2020 r. Wydział Dyscypliny pracuje w następującym składzie: 

- Adam Madej – przewodniczący, 

- Karol Jarema, 

- Andrzej Hojnor. 

Wydział Dyscypliny odpowiada za wszystkie sprawy związane z: 

a) Rozpatrywaniem i orzekaniem w sprawach wykroczeń przeciwko regulaminom i przepisom 

obowiązującym w PWZPS, 

b) Orzekaniem kar dyscyplinarnych zgodnie z obowiązującymi regulaminami i przepisami, 

c) Opiniowaniem oraz opracowywaniem projektów zmian w regulaminach PWZPS dotyczących 

przepisów dyscyplinarnych.  

W bieżącym sezonie rozgrywkowym Wydział Dyscypliny przeprowadził dwa posiedzenia 

plenarne, w czasie których  rozpatrywał wnioski oraz orzekał kary dyscyplinarne. Odbyło się również 

jedno posiedzenie nadzwyczajne. 

Wydział Dyscypliny rozpatrywał wnioski i podejmował decyzje w następujących sprawach: 

I. L. dz. 06/2019/WD PWZPS Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę finansową w 

wysokości 1 000 zł na klub „Aktywni od zaraz” Rzeszów. 

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu w/w z rozgrywek Ligi Juniora oraz 

Młodzika ( dwie kary po 500zł), zgłoszone po 9 września 2019r.  

II. L. dz. 07/2019/WD PWZPS Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę finansową w 

wysokości 500 zł na klub MKS V LO Rzeszów. 

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu w/w z rozgrywek I Ligi Kobiet, 

zgłoszone po 9 września 2019r. 

III. L. dz. 08/2019/WD PWZPS Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę finansową w 

wysokości 500 zł na klub UKS Dwójka Stalowa Wola. 

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu w/w z rozgrywek Ligi Kadetów, 

zgłoszone po 9 września 2019r. 

IV. L. dz. 09/2019/WD PWZPS Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę finansową na 

zespół KS ProSport Marmax Czudec w wysokości 100 zł, ze względu na dwukrotny brak 

dostarczenia protokołu meczowego w terminie do 7 dni od rozegranego spotkania. Mecz 

nr. 14 z dnia 19.10.2019r. oraz mecz nr. 23 z dnia 09.11.2019r.  

V. L. dz. 01/2020/WD/ PWZPS Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę finansową 

zespołowi LTS Feniks Leżajsk w wysokości 200 zł jako karę regulaminową za wykluczenie 

zawodnika. 



VI. L. dz. 02/2020/WD PWZPS Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę finansową w 

wysokości 500 zł na klub LTS Feniks Leżajsk. 

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu w/w z rozgrywek Ligi Młodzików, 

zgłoszone po 9 września 2019r. 

Podane wyżej sprawy były szczegółowo analizowane. Wydział Dyscypliny przy rozpatrywaniu 

poszczególnych wniosków kierował się dobrem dla klubów i rozgrywek. Członkowie wydziału 

szczegółowo i wnikliwie wysłuchali wszystkich stron sporów przy każdej z w/w spraw (przedstawicieli 

klubów, prezesów, trenerów, sędziów jak i zawodników, których tyczyły się konkretne sprawy). 

Przedstawiciele wydziału przypominali również o przysługującym klubom prawach, wynikających z 

przepisów PZPS i PWZPS, oraz regulaminów rozgrywek.  Wszystkie podjęte korki przez Wydział 

Dyscypliny pozwoliły podjąć obiektywne decyzje. 

 

 

Przewodniczący Wydziału Dyscypliny PWZPS  

Adam Madej            


