
 

S P R A W O Z D A N I E 

z działalności Wydziału Dyscypliny 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 

za okres 2017-2018 r. 

W sezonie 2017/2018 Wydział Dyscypliny pracuje w następującym składzie:  

- Andrzej Hojnor, 

- Mirosław Ludera, 

- Adam Madej - przewodniczący. 

 

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 trzy 

posiedzenia plenarne, w czasie których rozpatrywał wnioski oraz orzekał kary 

dyscyplinarne. Odbyły się również trzy posiedzenia nadzwyczajne. 

 

Wydział Dyscypliny rozpatrywał wnioski i podejmował decyzje w następujących 

sprawach: 

 

I.    W dniu 11.10.2017 roku Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę 

finansową w wysokości 500 zł na klub Salos Rzeszów. 

 

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu Salos Rzeszów  

z rozgrywek Podkarpackiej IV Ligi Mężczyzn. 

II.     W dniu 11.10.2017 roku Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę 

finansową w wysokości 500 zł na klub TS Sanoczanka Sanok. 

 

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu PBS Bank Sanoczanka  

z rozgrywek Podkarpackiej Ligi Kadetek. 



III.     W dniu 10.11.2017 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję  

o nałożeniu kary finansowej w kwocie 100,- zł na klub UKS Gimnazjum 

Dębowiec. 

Kara dotyczyła dwukrotnego nie przekazania protokołów meczowych  

w regulaminowym czasie: 

- mecz nr 15 z dnia 15.10.2017 r. 

- mecz nr 22 z dnia 29.10.2017 r. 

IV.     W dniu 10.11.2017 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek PWZPS 

postanowiono nałożyć karę finansową w kwocie 600,- zł na klub UKS 15 

Przemyśl oraz zweryfikować wyniki i przyznać zwycięstwa zespołom z Dębowca 

oraz z Jasła w ramach rozgrywek Podkarpackiej Ligi Młodziczek. 

 

Kary zostały nałożone w związku z grą nieuprawnionych zawodniczek klubu UKS 

15 Przemyśl. 

V.     W dniu 18.12.2017 r. na wniosek Rzecznika Dyscypliny Wydziału 

Sędziowskiego nałożono karę upomnienia na sędzinę Bernadettę Nobis. 

W ramach spotkania Podkarpackiej Ligi Juniorów dopuszczono do gry zespół KS 

Błękitni Ropczyce, w którego 13-osobowym składzie znajdował się tylko jeden 

zawodnik libero. 

VI.     W dniu 18.12.2017 r. na wniosek Rzecznika Dyscypliny Wydziału 

Sędziowskiego nałożono karę upomnienia na sędziego Karola Pomykałę. 

W ramach spotkania Podkarpackiej Ligi Juniorów dopuszczono do gry zespół KS 

Błękitni Ropczyce, w którego 13-osobowym składzie znajdował się tylko jeden 

zawodnik libero. 

VII.     W dniu 18.12.2017 r. na wniosek Rzecznika Dyscypliny Wydziału 

Sędziowskiego nałożono karę upomnienia na sędziego Jacka Piekiełka. 

W ramach spotkania Podkarpackiej Ligi Juniorów dopuszczono do gry zespół KS 

Błękitni Ropczyce, w którego 13-osobowym składzie znajdował się tylko jeden 

zawodnik libero. 

VIII.     W dniu 10.01.2018 roku Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę 

finansową w wysokości 500 zł na klub UKS Gimnazjum Dębowiec. 

 

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu UKS Gimnazjum 

Dębowiec z rozgrywek Podkarpackiej Ligi Kadetek. 

IX.     W dniu 10.01.2018 roku Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę 

finansową w wysokości 500 zł na klub UKS MOSiR Jasło. 

 

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu UKS MOSiR Jasło  

z rozgrywek Podkarpackiej Ligi Kadetek. 



X.     W dniu 01.02.2018 r. postanowiono nałożyć karę finansową w kwocie 600,- 

zł na klub UKS Zaleszany oraz przyznać zwycięstwa zespołom z Rzeszowa oraz 

z Mielca w ramach rozgrywek Podkarpackiej Ligi Młodziczek. 

 

Kary zostały nałożone w związku z nie zgłoszeniem się drużyny UKS Zaleszany 

na turniej Podkarpackiej Ligi Młodziczek w dniu 21.01.2018. 

XI.     W dniu 01.02.2018 r. postanowiono nałożyć karę finansową w kwocie 600,- 

zł na klub KSS Karpaty MOSiR Krosno oraz przyznać zwycięstwa zespołom  

z Niwisk oraz z Tarnobrzega w ramach rozgrywek Podkarpackiej Ligi Kadetek. 

 

Kary zostały nałożone w związku z nie zgłoszeniem się drużyny Karpaty MOSiR 

Krosno na turniej Podkarpackiej Ligi Kadetek w dniu 09.12.2017. 

XII.     W dniu 01.02.2018 r. postanowiono nałożyć karę finansową w kwocie 

600,- zł na klub VEGA MOSiR Stalowa Wola oraz przyznać zwycięstwo 

zespołowi MKS MOS V LO Rzeszów II w ramach rozgrywek Podkarpackiej Ligi 

Kadetek. 

 

Kary zostały nałożone w związku z nie zgłoszeniem się drużyny Vega MOSiR 

Stalowa Wola na mecz Podkarpackiej Ligi Kadetek w dniu 02.12.2017. 

XIII.    W dniu 18.04.2018 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek PWZPS 

postanowiono nałożyć karę finansową w kwocie 200,-zł na klub SST Lubcza. 

Kara dotyczyła wykluczenia zawodnika Mateusza Kiesia w ramach spotkania 

rozgrywanego podczas Turnieju Finałowego Podkarpackiej III Ligi Mężczyzn 

pomiędzy zespołami SST Lubcza Racławówka oraz AKS V LO Rzeszów.. 

 

Podane wyżej sprawy były szczegółowo analizowane. Przy rozpoznawaniu 

poszczególnych wniosków członkowie wydziału dyscypliny wysłuchiwali 

wszystkie strony (przedstawicieli klubów, prezesów, sędziów) oraz przypominali  

o przysługujących im prawach wynikających z przepisów PZPS I PWZPS,  

by podjąć obiektywną decyzję. 

 

                                             Przewodniczący WD PWZPS 

                                         Adam MADEJ 

 

 


