
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY POMORSKIEGO 

WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 

 

 

NA SEZON 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

(zatwierdzony Uchwałą Zarządu PWZPS z dnia 28 września 2020 r.) 



 

Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie:  

− PWZPS – Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej  

− WGiD – Wydział Gier i Dyscypliny PWZPS  

− PZPS – Polski Związek Piłki Siatkowej  

− SMS – Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku i Spale  

− OSEKiZ – Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS Ilekroć jest mowa  

o zawodniku, należy przez to rozumieć również zawodniczkę chyba, że jest to wyraźnie wyłączone 

§ 1  

Informacje Ogólne 

Niniejszy Komunikat Organizacyjny dotyczy opłat regulaminowych oraz wymagań szczegółowych 

podczas trwania rozgrywek organizowanych przez PWZPS, w sezonie 2020/2021. 

§ 2  

Zgłoszenia do rozgrywek 
1) Wpisowe do rozgrywek: 

a) w kategoriach Senior/ka                      – 150 PLN 

b) w kategoriach Junior/ka                       – 150 PLN 

c) w kategoriach Junior Mł./ka Mł.         – 100 PLN 

d) w kategoriach Młodzik                         –   50 PLN 

2) W sezonie 2020/2021 obowiązują następujące roczniki młodzieżowe: 

a) Seniorki/Senior – maksymalnie rocznik 2004; 

b) Juniorki/ Junior – ur. 01.01.2002 – 31.12.2003  i młodsi do 2005, maksymalnie rocznik 

2006 za zgodą Wydziału Szkolenia; 

c) Juniorki Mł./ Junior Mł. – ur. 01.01.2004 – 31.12.2005 i młodsi do 2006,  rocznik 2007 

za zgodą Wydziału Szkolenia dot. zawodników i zawodniczek szkolonych w Kadrach Wojewódzkich;  

d) Młodziczki/ Młodzik – ur. 01.01.2006 – 31.12.2007 i młodsi do 2008 maksymalnie. 

Rocznik 2009 za pisemną zgodą Wydziału Szkolenia PWZPS. 

3) Powyższe kategorie w rozgrywkach centralnych zgodnie z Regulaminem PZPS. 

4) Zawodnik/zawodniczka może rozegrać jeden mecz ligowy w jednym dniu (nie dotyczy turniejów). 

§ 3 

Kluby 

1) Opłata jednorazowa za wydanie licencji klubowej                     - 200 PLN 

§ 4 

Zawodnicy – rejestracja, wyrejestrowanie wydawanie licencji zawodniczej, 
zmiana barw klubowych 

1) Pierwsze wydanie licencji z rejestracją zawodnika w OSEKiZ: 

a) Senior                        - 30 PLN 

b) Junior                         - 25 PLN 

c) Junior Mł.                  - 20 PLN 

d) Młodzik                     - 10 PLN 

e) mini siatkówka         -   5 PLN 
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Opłatę za zarejestrowanie zawodnika pobierana jest w zależności od roku urodzenia. 

2) Wyrejestrowanie zawodnika z klubu do klubu w województwie pomorskim: 

a) Senior   (II liga)         – 50 PLN 

b) Junior                         –  30 PLN 

c) Junior Mł.                   –  20 PLN 

d) Młodzik                      –  10 PLN 

Opłatę za wyrejestrowanie zawodnika pobierana jest w zależności od rocznika. 

3) Wyrejestrowanie z ewidencji zawodnika, przechodzącego do klubu spoza województwa 

pomorskiego (bez względu na rok urodzenia) – 100 PLN. 

4) Przedłużenie na kolejny sezon licencji zawodniczej wg poniższych kategorii: 

a) Senior (licencja uprawnia do udziału w rozgrywkach w kategoriach wskazanych  

w Komunikacie Organizacyjnym PWZPS na dany sezon) – 25 PLN; 

b) Junior (licencja uprawnia do udziału w rozgrywkach w kategoriach wskazanych  

w Komunikacie Organizacyjnym PWZPS na dany sezon)  – 15 PLN; 

c) Junior Mł.  (licencja uprawnia do udziału w rozgrywkach w kategoriach wskazanych  

w Komunikacie Organizacyjnym PWZPS na dany sezon) – 10 PLN; 

d) Młodzik (licencja uprawnia do udziału w rozgrywkach w kategoriach wskazanych  

w Komunikacie Organizacyjnym PWZPS na dany sezon) – 10 PLN. 

5) Wydanie licencji zawodniczej dla zawodnika grającego po zmianie barw klubowych  

w ramach województwa pomorskiego: 

a) Senior    -  35 PLN 

b) Junior     -  30 PLN 

c) Junior Mł.-  25 PLN 

d) Młodzik  -  10 PLN 

Opłatę za licencję zawodnika grającego po zmianie barw klubowych pobierana jest  

w zależności od roku urodzenia i uprawnia do udziału w rozgrywkach w wyznaczonych Regulaminem 

PZPS lub PWZPS  kategoriach wiekowych. 

6) Wydanie licencji zawodniczej dla zawodnika grającego po zmianie barw klubowych  

spoza  województwa pomorskiego: 

 a) Senior     -  40 PLN 

 b) Junior     -  35 PLN 

             c) Junior Mł.  -  30 PLN 

             d) Młodzik    -  15 PLN 

Opłatę za licencję zawodnika grającego po zmianie barw klubowych pobierana jest  

w zależności od roku urodzenia i uprawnia do udziału w rozgrywkach w wyznaczonych Regulaminem 

PZPS lub PWZPS  kategoriach wiekowych. 

7) Wydanie licencji zawodniczej dla zawodnika grającego w rozgrywkach wojewódzkich 

na podstawie Certyfikatu – wypożyczenie na jeden sezon: 

a) Senior                  – 30 PLN 

b) Junior                   – 20 PLN 

c) Junior Mł.             – 15 PLN 

d) Młodzik               –  10 PLN 
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Opłatę za licencję zawodnika grającego na podstawie Certyfikatu  – wypożyczenie  

na jeden sezon, pobierana jest  w zależności od roku urodzenia i uprawnia do udziału  

w rozgrywkach w wyznaczonych Regulaminem PZPS lub PWZPS  kategoriach wiekowych.  

Od zawodników grających na Certyfikacie PZPS pobierana jest opłata w wysokości 10 PLN 

 we wszystkich kategoriach wiekowych. 

 8) Zgoda na certyfikat poza województwo pomorskie: 

a) III liga Senior – 100 PLN 

b) Junior             –   80 PLN 

c) Junior Mł.       –   60 PLN  

d) Młodzik         –   40 PLN 

9)  Zgodnie z uchwałą Zarządu PZPS Nr 37/2020 z dnia 04 czerwca  2020 r. zawartą w Regulaminie 

Zmiany Barw Klubowych PZPS.  

10) Dopuszczalny termin dokonywania zmiana barw klubowych (transfer definitywny i zmiana 

czasowa) unieważnienie certyfikatu do dnia 31 stycznia 2021 r. (nie dotyczy rozgrywek ligi IV 

i niższych) 

§ 5 

Trenerzy 

1) Licencja trenera dla osób, które zaliczą szkolenie licencyjne                 –   30 PLN 

2) Licencja trenera w przypadku pierwszego jego wydania                        – 100 PLN 

3) Licencja trenera dla osób, które nie zaliczą szkolenia licencyjnego      – 150 PLN 

§ 6  

Piłki do gry 

W rozgrywkach wojewódzkich obowiązywać będą piłki zgodnie z Regulaminem PZPS. 

§ 7 

Obowiązki gospodarza zawodów 
 

1) Powiadomienie o terminie, godzinie i miejscu rozgrywania zawodów: 

a) Przeciwnika 

b) WGiD na adres pwzps.gdansk@interia.pl 

c) Wydziału Sędziowskiego PWZPS na adres obsady@pwzps.org 

Należy to zrobić najpóźniej na 7 dni przed terminem zawodów (decyduje data wpłynięcia maila na 

adres pwzps.gdansk@interia.pl oraz  obsady@pwzps.org  wypełniając formatkę „zapotrzebowania na 

obsadę sędziowską” i dołączając ją do e-maila. Inne formy składania zapotrzebowania na obsadę 

sędziowską nie będą respektowane. Niespełnienie tych warunków będzie skutkowało możliwością 

niewyznaczenia obsady sędziowskiej na zawody wg gestii Przewodniczącego Referatu Obsad i 

Dyscypliny WS PWZPS. Za nierozegrane spotkanie z powodu braku obsady sędziowskiej mecz 

zostanie zweryfikowany jako walkower na korzyść gości, a gospodarz ukarany kolejną kara 

regulaminową. 

2) Zabezpieczenie fachowej opieki medycznej. 

Kluby sportowe będące gospodarzami zawodów, zobowiązane są do zapewnienia 
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na zawodach, wykwalifikowanej opieki medycznej w postaci przedstawiciela służby zdrowia  

tj. lekarza, ratownik medyczny lub pielęgniarka. O obecności na zawodach (30 minut przed meczem  

i 15 minut po meczu) osoby odpowiedzialnej za zapewnienie opieki medycznej, gospodarz zawodów 

zobowiązany jest powiadomić sędziów przed zawodami i wskazać tę osobę.  Przedstawiciel służby 

zdrowia (lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka) przed rozpoczęciem zawodów stawia pieczątkę  

i składa podpis na oryginale protokołu zawodów  w rubryce „Uwagi”. Po zakończeniu spotkania 

dokonuje wpisu „bez urazów”, jeżeli w meczu nie było kontuzji. W przypadku, gdy przedstawiciel 

służby zdrowia  nie posiada stempla, gospodarz zawodów musi w ciągu 48 godzin przed wysłaniem 

protokołu do biura PWZPS uzupełnić brakujące uprawnienia medyczne (pieczątka).  

Osoba pełniąca funkcję opieki medycznej podczas zawodów nie może być członkiem zespołu.  

3) W przypadku braku opieki medycznej zawody nie odbędą się.  

4) Zapewnienie piłek do gry i sześciu piłek do rozgrzewki dla przeciwnika: 

     a) W rozgrywkach centralnych w sezonie 2020/2021 spotkania rozgrywane będą piłkami 

wskazanymi w Komunikacie Organizacyjnym PZPS na sezon 2020/2021. Piłki wskazane przez PZPS 

będą preferowane również w rozgrywkach wojewódzkich we wszystkich kategoriach wiekowych; 

      b) Przepisowe piłki do gry oraz do rozgrzewki winien zabezpieczyć w odpowiedniej ilości 

gospodarz zawodów. Jeżeli gospodarz zawodów nie posiada w/w piłek, a posiada je przeciwnik  

to spotkanie należy bezwzględnie rozegrać właściwymi piłkami. Przy małej ilości piłek do rozgrzewki, 

którymi rozgrywane będzie spotkanie, pierwszeństwo dostępu do nich ma zespół gości. Zgodnie  

z przepisami gry FIVB o wyborze piłki do meczu, która musi spełnić określone wymagania decyduje 

sędzia główny bądź, w przypadku jego nieobecności, sędzia I. 

5) Przygotowanie hali oraz pola gry wg następujących kryteriów i zawierających następujące 

wyposażenie:  

     a) Wymiary (kubatura) hali 15x24 m, 

     b) Minimalna wysokość wolnej przestrzeni nad boiskiem 6m, 

     c) Minimalna szerokość wolnej przestrzeni (bez jakichkolwiek przeszkód jak np.: 

materace, ławki) liczona od końca linii końcowych i bocznych nie może być mniejsza niż 2 m.  

W przypadku rozgrywania turniejów oraz spotkań finałowych obowiązują wymiary PZPS.  

Hale Sportowe, w których będą rozgrywane mecze Szczebla Centralnego (seniorskie i młodzieżowe) 

zostaną zweryfikowane przez WGiD PWZPS zgodnie z wymogami regulaminowymi PZPS. Boiska 

muszą być oznaczone liniami o szerokości 5 cm o kolorze wyraźnie odróżniającym się od koloru 

boiska i innych linii; 

    d) Obowiązuje siatka koloru czarnego, zgodne z przepisami PZPS rozciągnięta  

na zabezpieczonych słupkach (bez odciągów i innych elementów mogących powodować 

niebezpieczeństwo dla zdrowia) umożliwiających płynną regulację wysokości siatki. Wysokość siatki 

zgodnie z przepisami gry tzn:  

- Seniorki – 224 cm  

- Seniorzy – 243 cm  

- Juniorki – 224 cm 

- Juniorzy – 243 cm  

- Juniorki Mł. – 224 cm  

- Juniorzy Mł. – 243 cm 
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- Młodziczki – 215 cm  

- Młodzicy – 235 cm; 

    e) Komplet kartek na ustawienie dla trenerów zespołu gospodarzy i gości (jeśli na zawodach jest 

sędzia główny to po dwa komplety dla każdego z trenerów); 

    f) Pozostałe wymagania zgodnie z § 8 Wyposażenie hal podczas zawodów. 

6) Po zakończonych zawodach, w tym samym dniu, gospodarz spotkania ma obowiązek  

przesłania pełnego wyniku (wraz z małymi punktami) spotkania/spotkań SMS na numer telefonu 

503167179 lub e-mail pwzps.gdansk@interia.pl (można przesłać skan protokołu meczowego). 

7) Przesłanie protokołu meczowego na adres PWZPS w ciągu 4 dni roboczych od zakończenia zawodów. 

8) Zabezpieczenie podczas zawodów przed COVID-19: 

a) musi być zgodne ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. z późn.zm. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii. 

b) oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sportu z dnia 1 czerwca 2020 r. z późn.zm. 

             https://www.gov.pl/web/sport/nowa-sportowa-rzeczywistosc---iv-etap  

9) Stosowne wytyczne powinny być wywieszone w miejscu zawodów. 

§ 8 

Wyposażenie hal podczas zawodów 

 

Rodzaj wyposażenia Pozostałe rozgrywki III liga Turnieje 
finałowe 

Siatka do gry Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Siatka zapasowa Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Zabezpieczenie słupków Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Antenki Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Zapasowe antenki Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Stanowisko sędziego Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Miara do mierzenia wysokości siatki Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Ręczna tablica wyników Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Manometr, pompka Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Kamizelka dla ponownie wyzn. Libero Zalecane Zalecane Obowiązkowe 

Piłki do gry i rozgrzewki Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Pole rozgrzewki Zalecane Zalecane Obowiązkowe 

Pole kar + 2 krzesła (dla każdego zespołu) Zalecane Zalecane Obowiązkowe 

Stolik dla sekretarza i sędziego głównego Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Sygnalizator / dzwonek na stoliku sekretarza Zalecane Zalecane Obowiązkowe 

Krzesła dla trenera i asystenta trenera Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Ławki dla zawodników (dla 9 osób) bądź 9 krzeseł Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Oświetlenie hali Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 

Osobna szatnia dla sędziów Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe 
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§ 9 

Opłaty za zmiany terminów rozgrywania spotkań 

1) Zmiana terminu spotkania wyznaczonego zgodnie z komunikatem Wydziału Gier 

i Dyscypliny: 

      a) do 14 dni przed planowanym spotkaniem, w danej klasie rozgrywkowej  - bez opłat; 

      b) do 7 dni przed planowanym spotkaniem, w danej klasie rozgrywkowej: 

      - pierwsze i drugie przełożenie spotkania bez opłat; 

      - każde kolejne przełożenie spotkania – 20 PLN; 

     c) na mniej niż 7 dni przed planowanym spotkaniem: 

     - za każde przełożenie spotkania, pod warunkiem uzyskania zgody WGiD – 50 PLN. 

2) Za powtórne pisanie komunikatu lub aneksu do niego, powstałe z winy klubu, albo pisanie  

na jego wniosek wynosi 100 PLN. 

§ 10 

Wycofanie się zespołu z rozgrywek 

1) Za wycofanie lub zgłoszenie zespołu do rozgrywek: 

a) po wydaniu komunikatu: 

- na 7 dni przed ich rozpoczęciem                                   – 300 PLN 

- na 8 - 30 dni przed ich rozpoczęciem                            – 200 PL 

- na ponad 30 dni przed ich rozpoczęciem                      – 100 PLN 

b) po ich rozpoczęciu i w trakcie ich trwania                 – do 1000 PLN  

2) Za wycofanie zespołu z rozgrywek na podstawie decyzji WGiD (trzykrotne oddanie meczu walkowerem) 

– 1000 PLN oraz wykluczenie zespołu w danej kategorii na dwa sezony. 

§ 11 

Taryfikator kar i opłat finansowych za naruszenie Przepisów Gry  

oraz Regulaminów Rozgrywek PWZPS i PZPS 
1) Niewywiązanie się z obowiązków gospodarza zawodów: 

c) brak piłek do meczu i rozgrzewki (niezależnie od możliwości walkoweru dla przeciwnika) –  

do 100 PLN, 

d) brak przygotowania boiska, linii, antenek, tablicy wyników, miejsca dla sędziów,  

odpowiedniego oświetlenia itp. – do 150 PLN, 

e) brak porządku na widowni – do 500 PLN, 

f) brak odpowiedniej szatni dla sędziów oraz zespołów przyjezdnych – do 150 PLN, 

g) brak opieki medycznej na zawodach – do 100 PLN oraz walkower dla przeciwnika 

h) brak protokołów zawodów – do 100 PLN, 

i) spóźnione powiadomienie o terminie i miejscu zawodów – do 50 PLN, 

j) brak powiadomienia o terminie i miejscu zawodów – do 100 PLN, 

k) spóźnione lub niepełne podanie wyniku meczu – do 10 PLN, 

l) brak informacji o wyniku meczu – do 50 PLN, 

m) brak odpowiedzi na prośbę o przełożenie spotkania – do 50 PLN, 

n) przełożenie meczu bez dopełnienia formalności – do 50 PLN, 

o) walkower – do 500 PLN, 

p) brak odpowiedzi na pismo WGiD w terminie – do 50 PLN, 
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2) Nieprawidłowy strój lub brak przepisowej numeracji na koszulce, brak oznaczenia  

kapitana - 30 PLN (za pojedynczego zawodnika). 

3) Niedostarczenie protokołów w terminie – do 50 PLN. 

4) Za udział w zawodach nieuprawnionego zawodnika - 600 PLN (niezależnie od innych  

konsekwencji regulaminowych - walkower dla przeciwnika). 

5) Za spóźnienie się na zawody z nieusprawiedliwionych powodów – do 100 PLN. 

6) Za niestawienie się na zawody: 

a) spotkania klasy wojewódzkiej we wszystkich kategoriach wiekowych i rozgrywkowych  

do 500 PLN; 

b) turnieje mistrzowskie różnych szczebli we wszystkich kategoriach wiekowych  

i rozgrywkowych – do 1000 PLN; 

7) Za brak posiadania wymaganych dokumentów rejestracyjnych (zgłoszenia)  

po zarejestrowaniu drużyny do rozgrywek wojewódzkich – do 100 PLN. 

8) Za zarejestrowanie zawodnika w OSEKiZ bez wymaganych dokumentów, określonych  

w Regulaminie Rozgrywek – do 100 PLN. 

§ 12 

Rozpatrywanie protestów, odwołań 

Wniesienie protestu do PWZPS – kaucja 100 PLN 
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