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I. KLUBY I SEKCJE PIŁKI SIATKOWEJ 

 

1.  Statut PZPS i WMZPS, oraz Przepisy Sportowo – Organizacyjne PZPS i WMZPS, a także wszystkie 

wydawane Komunikaty mają zastosowanie w stosunku do klubów   i sekcji piłki siatkowej 

zrzeszonych w Warmińsko - Mazurskim Związku Piłki Siatkowej. 

2. Uczestnictwo klubu sportowego w rozgrywkach PZPS i WMZPS wymaga posiadania przez ten klub 

licencji. Licencję Klubową przyznaje WMZPS z upoważnienia PZPS dla klubów lig wojewódzkich 

oraz klubów biorących udział w rozgrywkach młodzieżowych. 

3. Do wniosku o wydanie licencji dla klubu należy załączyć: 

· wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla 

formy organizacyjnej danego klubu sportowego 

· odpis statutu lub umowy spółki 

· pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów W-MZPS 

PZPS oraz FIVB (Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 Dz.U. 127, p.857); 

3.a. przedłużenie Licencji Klubowej na kolejny rok następuje po uiszczeniu składki 

członkowskiej. 

4. WMZPS pozbawia klub licencji klubowej, jeżeli przez okres dwóch sezonów klub nie uczestniczy w 

rozgrywkach. Licencja klubowa wygasa automatycznie.  

5. WMZPS może zawiesić licencję dla klubu w przypadku, gdy klub nie przestrzega przepisów PZPS i 

WMZPS i nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec WMZPS. 

6. W Mistrzostwach III Ligi Seniorek i Seniorów klub może zgłosić: 

6.a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w liczbie wg regulaminów obowiązujących w WMZPS, 

7. W Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów klub może zgłosić: 

7.a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w liczbie wg regulaminów obowiązujących w WMZPS, 

7.b. zawodnicy mogą również uczestniczyć w Mistrzostwach Polski Seniorów i Seniorek. 

8. W Mistrzostwach Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych klub może zgłosić: 

8.a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w liczbie wg regulaminów obowiązujących w WMZPS, 

8.b. zawodnicy mogą być również zgłoszeni do gry w Reprezentacji Województwa OOM 

9. W Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików klub może zgłosić: 

9.a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w liczbie wg regulaminów obowiązujących w WMZPS, 

9.c. W meczach ligi Juniorek i Juniorów dopuszcza się wystawienie i wpisanie do protokołu 2 

(dwóch) zawodniczek /zawodników, którzy nominalnie są w wieku Młodziczki/Młodzika czyli 

urodzonych w roku 2007 i młodszych. 
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II. ZAWODNICY 

 

Wszystkie przepisy dotyczą zawodniczek i zawodników, określane słowem ZAWODNIK lub 

ZAWODNICY. W przypadku, jeżeli występują różnice regulaminowe zawodniczki są wymieniane 

oddzielnie. 

1. W rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Siatkowej mogą brać udział zawodnicy, którzy są 

członkami klubów sportowych zrzeszonych w WMZPS. WMZPS jest członkiem PZPS i wypełnia 

postanowienia regulaminowe dotyczące członkostwa w PZPS. 

2. Podstawowym dokumentem zawodnika jest LEGITYMACJA ZAWODNICZA, składająca się z 

LEGITYMACJI (AWERS) oraz LICENCJI ZAWODNICZEJ (REWERS). LEGITYMACJA ZAWODNICZA jest 

podstawą do ewidencji zawodnika w WMZPS. LICENCJA ZAWODNICZA jest potwierdzeniem 

rejestracji zawodnika w WMZPS.  

2.a Dopuszcza się udział zawodnika, który posługuje się dowodem osobistym / paszportem / 

legitymacją szkolną / e-legitymacją.  

3. LEGITYMACJA ZAWODNIKA składa się z dwóch odcinków: 

a. odcinek I – LEGITYMACJA ZAWODNICZA WMZPS 

b. odcinek II – Potwierdzenie rejestracji w WMZPS 

Wzór LICENCJI zatwierdzany jest przez Zarząd WMZPS. 

4. Zasady wydawania LEGITYMACJI ZAWODNICZEJ 

4.a LEGITYMACJA ZAWODNICZA wydawana jest zawodnikowi przez klub na podstawie podpisanej 

deklaracji klubowej i oznaczenie odpowiedniej funkcji przez zawodnika w OSEKiZ,             a w 

przypadku, gdy nie ukończył on 18-tu lat – na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wstawieniu powyższych dokumentów w 

odpowiednie pole w systemie OSEKiZ (dostępność: www.wmzps.org _ Do Pobrania _ Wydział 

Rozgrywek Mistrzowskich _ Druki); 

4.b Wszystkie odcinki LEGITYMACJI ZAWODNICZEJ wypełniane są przez Klub Sportowy, którego 

barwy zawodnik reprezentuje, jak również oraz wprowadzenie danych zawodnika do 

Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników (OSEKiZ). Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za dane wpisane na każdym odcinku Legitymacji i do OSEKiZ. 

4.c Wypełnione i podpisane przez zawodnika i uprawnionych przedstawicieli klubu odcinki muszą być 

zarejestrowane w WMZPS ( I, II odcinek). Rejestracji dokonuje WRM WMZPS. Odcinek I otrzymuje 

klub rejestrujący zawodnika, odcinek II pozostaje w WMZPS do celów ewidencyjnych. 

4.d Rejestracja Legitymacji zawodniczej w WMZPS dokonywana jest na podstawie załączników: 

· pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna 

faktycznego, w przypadku osoby niepełnoletniej oraz zaznaczenie odpowiedniej opcji 

na koncie Zawodnika w OSEOKiZ(patrz 4.a.); 

· pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego, opiekuna 

prawnego lub opiekuna faktycznego, w przypadku osoby niepełnoletniej (patrz 4.a); 

· pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZPS oraz FIVB 

(Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 Dz.U. 127, p.857). 
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4.e Zawodnik w tym samym czasie może być zarejestrowany tylko w jednym klubie.                 

W przypadku podwójnej Legitymacji ważna jest Legitymacja wcześniej zarejestrowana w WZPS; 

4.f W przypadku stwierdzenia podwójnej legitymacji, w stosunku do zawodnika i klubu 

pozyskującego stosowane będą kary regulaminowe przewidziane w przepisach dyscyplinarnych 

WMZPS; 

4.g Procedura wydania nowej legitymacji zawodniczej w przypadku zmiany barw klubowych 

określona jest w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych; 

4.h Rejestracja nowej legitymacji zawodniczej, może nastąpić do 31.12.2020, do końca rozgrywek 

ligowych danej kategorii wiekowej i zawodnik/czka, i gdy zawodnik zostanie wprowadzony do druku 

FO-2 wygenerowanym z OSEKiZ, - Na druku FO-2, może być wygenerowanych 20 osób. 

 

III. SZTAB SZKOLENIOWY 

 

1. Instruktor - Trener musi posiadać aktualną Licencję Trenerską, wydawaną przez Wydział 

Szkolenia WMZPS do udziału w rozgrywkach na szczeblu WMZPS i PZPS, którą uzyska po 

wypełnieniu ankiety trenerskiej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Wypełnioną 

ankietę należy przesłać mailowo do Przewodniczącego Wydziału Szkolenia do dn. 30.10.2020  

(dobrowolski@akademiasiatkowki.eu) .  

1.a. okres przyznawania Licencji to 01.09. – 30.11.2020 

1.b. istnieje możliwość wydanie licencji trenerskiej bez odbytego postępowania licencyjnego (nie 

przesłanie wypełnionej ankiety) patrz punkt IV.1. 

1.c. Instruktor – Trener, ubiegający się o Licencję Trenerską reprezentuje nienaganną postawę 

etyczno – wychowawczą w procesie szkolenia. 

2. Wydział Szkolenia WMZPS, może nie przyznać Licencji Trenerskiej.  

Uzasadnienie decyzji o odmowie przyznania Licencji powinno być w formie pisemnej. 

2.a. od decyzji o nie przyznaniu Licencji zainteresowanemu służy odwołanie do Zarządu WMZPS, 

złożone w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. 

2.b. cały proces nadawania Licencji Trenerskiej kończy się w dniu 30.11.2020 

3. Licencja Trenerska jest ważna na 1 sezon rozgrywkowy do dnia 31.08.2021  

4. Każdy trener zgodnie z Ustawą o Sporcie musi posiadać Licencję Trenerską. Do wniosku  

o wydanie po raz pierwszy Licencji Trenerskiej należy załączyć: 

· Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje 

· Oświadczenie, w którym trener zobowiązuje się do przestrzegania przepisów WMZPS oraz PZPS.  

5. Kluby startujące w rozgrywkach mają prawo do występowania do Zarządu z propozycjami 

i wnioskami dotyczącymi systemów, regulaminów i organizacji rozgrywek, w których uczestniczą. 

6. Każdy fizjoterapeuta/masażysta musi posiadać Licencję. Do wniosku o wydanie po raz pierwszy 

Licencji należy załączyć: 

· Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje, 

· Zdjęcie legitymacyjne.  

6.a. Licencja wydawana jest na 1 sezon.  
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IV. SPRAWY FINANSOWE - OPŁATY 

 

1. Zarząd WMZPS ustalił stawki opłat w sezonie 2020/2021 : 

· nowa licencja klubowa – 200,00 zł, 

· składkę członkowską klubowa – 200,00 zł, 

· wpisowe do zawodów: liga III seniorek/seniorów –40,00 zł, 

· licencja trenera – 60,00 zł, 

· licencja fizjoterapeuty/masażysty – 60,00 zł, 

· licencja dla seniorek/rów – 20,00 zł, 

· licencja dla juniorek/juniorów grających w III lidze – 12,00 zł, 

· licencja dla juniorek/rów (roczniki 2002–2003) – 10,00 zł, 

· licencja dla juniorek/rów młodszych (roczniki 2004 -2005) – 8,00 zł, 

· licencja dla młodziczek/ków ( rocznik 2006- młodsi)– 5,00 zł, 

· licencja dla zawodników mini siatkówki (rocznik 2008 i młodsi) –  bezpłatnie, 

· wyrejestrowanie zawodniczki/ka w obrębie województwa – bezpłatnie, 

· potwierdzenie ważności licencji na podstawie certyfikatu w obrębie województwa  – kwota licencji 

zawodniczej w danej kategorii,  

· wydanie licencji trenerskiej bez odbytego postępowania licencyjnego* - 150,00 zł, 

 *potwierdzenie Licencji zawodniczej, trenerskiej i certyfikatu po terminie wzrasta o 50%. 

· opłata za przełożenie spotkania ligi wojewódzkiej wszystkich kategorii – 50,00 zł,  

· udział nieuprawnionego zawodnika w meczu – 200,00zł, 

· zmiana miejsca, daty, godziny rozpoczęcia meczu bez zgody WRM WMZPS – 200,00zł, 

· oddanie meczu walkowerem – 500,00zł – pojedynczy mecz, 

· oddanie meczów (więcej niż 1) podczas turnieju WMZPS walkowerem - 500,00zł, 

· niedostarczenie protokołu meczowego do biura WMZPS w terminie (10 dni po rozegraniu 

spotkania) – 40,00 zł, 

· nieuzasadniona odmowa klubu udziału zawodnika w akcji powołanego do kadry lub 

reprezentacji województwa – 1000,00 zł, 

· zmiana nazwy zespołu 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek – 50,00 zł, 

· wycofanie zespołu z rozgrywek w trakcie trwania sezonu – 500,00zł, 

 

Pełna tabela opłat administracyjnych WMZPS znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.  
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V. LICENCJE ZAWODNICZE 

 

1. Zasady potwierdzania ważności licencji zawodniczej:  

1.a Podstawą do potwierdzenia ważności Licencji jest ZGŁOSZENIE zawodników na druku F-02, 

NA DANY SEZON ROZGRYWKOWY wygenerowany z OSEKiZ. 

1.b Ważność Licencji potwierdzana jest na jeden sezon rozgrywkowy, 

1.c Ważność Licencji powinna być potwierdzona najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem rozgrywek      

w danej klasie według terminarza rozgrywek.  

1.d Klub ma prawo zarejestrować zawodnika od 01 września 2020 do 31 stycznia 2021. 

1.e. potwierdzenie ważności Licencji na podstawie Certyfikatu, wydane będzie do 31.01.2020 roku. 

2. W rozgrywkach WMZPS zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty uprawniające do gry: 

· potwierdzony przez WMZPS wykaz zawodników tj. aktualne zgłoszenie na druku F-02, posiadające 

potwierdzenie Wydziału Rozgrywek Mistrzowskich i zawierające numery licencji zawodniczych oraz 

daty badań lekarskich, uprawniających zawodników do gry, 

2.a.Dopuszczenie zawodnika do gry w zawodach następuje po sprawdzeniu przez sędziego 

spotkania aktualnego druku F-02.  

3. Zawodnik jest członkiem klubu na zasadach określonych pomiędzy zawodnikiem i klubem zgodnie 

ze Statutem Klubu oraz Przepisami Sportowo-Organizacyjnymi WMZPS. 

4. Klub ma obowiązek zapoznać zawodnika z jego prawami i obowiązkami wynikającymi ze Statutu    

i Regulaminu Klubu, WMZPS i PZPS. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18-go r.ż. Klub 

ma obowiązek zapoznać rodziców i opiekunów prawnych z prawami i obowiązkami wynikającymi ze 

Statutu i Regulaminu klubu, WMZPS i PZPS. 

5. Zawodnik Klubu Sportowego jest zobowiązany do: 

5.a przestrzegania Statutu i Regulaminów klubów, WMZPS i PZPS, 

5.b podnoszenia swojego poziomu sportowego, 

5.c reprezentowania barw klubu na wyznaczonych przez klub zawodach, 

5.d obowiązkowego reprezentowania barw swojego miasta, województwa (odpowiedzialny 

jest Klub- szkoleniowiec prowadzący).  

 

VI. REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH. 

 

1. Regulamin określa zasady i tryb zmiany barw klubowych zawodników pomiędzy wojewódzkimi 

klubami sportowymi uczestniczącymi we współzawodnictwie sportowym wszystkich szczebli            

w rozgrywkach ligowych. 

2. Za macierzysty klub sportowy uznaje się ten klub, którego barwy zawodnik reprezentował w dniu 

31.05.1999 r. (na podstawie LEGITYMACJI ZAWODNICZEJ). Dla zawodników zarejestrowanych po  

31.05.1999r. klubem macierzystym jest klub, który wystawił pierwszą LEGITYMACJĘ ZAWODNICZĄ. 

Podstawowe dokumenty zawodnika oraz procedura wydawania LICENCJI ZAWODNICZEJ określona 

jest w Przepisach Organizacyjnych PZPS i WMZPS. 
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3. Dokumentem uprawniającym klub do wystawienia nowej LEGITYMACJI ZAWODNICZEJ po zmianie 

barw klubowych jest wyrejestrowanie z WMZPS co rozumie się poprzez dokonanie zmiany w 

systemie OSEKIZ. 

4. WRM WMZPS uprawniony jest do rejestracji nowej LEGITYMACJI ZAWODNICZEJ i potwierdzenia 

jej ważności na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 2.  

5. Klub sportowy nie może odmówić zwolnienia zawodnika, chyba, że dotyczy to zawodnika, którego 

wiąże z klubem ważna umowa (kontrakt). 

6. WMZPS, stwierdza, że stronami przy zmianie barw klubowych, czy okresowego reprezentowania 

barw innego klubu są zainteresowane kluby sportowe.  

7. W tym samym czasie zawodnik może należeć tylko do jednego klubu sportowego. W jednym 

sezonie rozgrywkowym zawodnik może reprezentować tylko barwy tego samego klubu, z wyjątkiem, 

gdy za zgodą klubów zawodnik zmienia barwy klubowe przechodząc do innego zespołu grającego w 

wyższej lidze (dotyczy lig seniorskich). Zmiana taka może odbyć się tylko raz w sezonie 

rozgrywkowym do dnia 31.01.2021 roku. 

8. Wysokość stawki ekwiwalentu za wyszkolenie, jaką może żądać Klub, określa Regulamin Zmiany 

Barw Klubowych WMZPS na sezon 2020/2021 i oblicza się go na podstawie następującej tabeli 

(dotyczy tylko zmiany barw klubowych lub certyfikatów w obrębie WMZPS, poza WMZPS obowiązują 

stawki PZPS) :  

Wiek 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

rocznik 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

kategoria mini mini mini młodzik młodzik Junior 

młodszy 

Junior 

młodszy 

Junior Junior Senior 

Lata 

szkolenia 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 

Stawka 100 200 300 800 1000 1400 1600 1800 2000 2500 

 

8.a w przypadku, gdy zawodnik/czka przez okres 18 miesięcy nie brał/a udziału w rozgrywkach 

WMZPS staje się wolnym zawodnikiem/czką 

9. Za zawodnika Klub może żądać ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości: 

9a. 100 % gdy zawodnik w poprzednim sezonie rozgrywkowym rozegrał ponad 70% zawodów 

ligowych w swojej kategorii wiekowej (wszedł na boisko), 

9b. 50 %, gdy zawodnik w poprzednim sezonie rozgrywkowym rozegrał poniżej 70% zawodów 

ligowych w swojej kategorii wiekowej (wszedł na boisko), 

9c. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika podwyższa się o: 

 20% za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polsk Młodzieżowych,  

 10% za udział w OOM oraz w Turnieju TNO. 

10. W przypadkach, gdy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy zainteresowanymi klubami w 

sprawie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, WRM WMZPS na podstawie 

dostarczonej dokumentacji: 

· podanie Klubu i zawodnika (niepełnoletni zgoda rodziców-opiekunów prawnych) z prośbą o zmianę 

barw klubowych, 

· odpowiedź klubu na podanie, 
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· innych dokumentów, 

10.a. WRM WMZPS określi wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie. Od decyzji Wydziału nie ma 

odwołania. 

10.b. WRM WMZPS z względów szkoleniowych, może odmówić rejestracji i wyrejestrowania 

zawodnika z ewidencji WMZPS na dany sezon. Od decyzji Wydziału, zainteresowany Klub może się 

odwołać do Zarządu WMZPS w ciągu 7 dni. 

11. Wydział RM WMZPS na podstawie zgłoszenia na druku FO-2 potwierdza zawodnikowi ważność 

licencji na jeden sezon w klubie, do którego należy on w danym sezonie. W przypadku okresowego 

reprezentowania barw innego klubu ważność licencji potwierdzana jest na podstawie certyfikatu, o 

którym mowa w pkt 12. 

12. Potwierdzenie ważności licencji do innego klubu na podstawie certyfikatu dla zawodnika 

młodzieżowego może być wydana zawodnikowi, który nie rozegrał żadnego spotkania w barwach 

swojego klubu, chyba, że przechodzi do zespołu seniorskiego. Potwierdzenie ważności 

licencji na podstawie certyfikatu, może być wydawane do dnia . 31.01.2021 roku 

13. Pierwszą instancją wydającą decyzje dotyczące protestów związanych ze zmianą barw 

klubowych jest WRM WMZPS. Instancje odwoławcze określone są w Regulaminie Dyscyplinarnym 

WMZPS oraz PZPS. 

14. Okresowe reprezentowanie barw innego klubu może nastąpić w przypadku przeprowadzenia 

prawidłowej procedury w OSEKiZ. 

15. Okresowe reprezentowanie barw innego klubu nie zmienia praw klubu macierzystego do 

zawodnika w zakresie niniejszego regulaminu. Potwierdzenie ważności licencji do innego klubu 

może być wydane zawodnikowi, który nie rozegrał żadnego spotkania w barwach swojego klubu. 

Potwierdzenie ważności licencji na podstawie certyfikatu może być wydane tylko do dnia 

31.01.2021 roku. 

16. Kluby zobowiązane są do powiadomienia zawodników o treści niniejszego regulaminu. 

17. Zawodnik klubu seniorskiego, a będący juniorem lub juniorem młodszym może grać na 

podstawie certyfikatu w klubie młodzieżowym, pod warunkiem, że jego klub seniorski, nie 

uczestniczy w rozgrywkach młodzieżowych. 

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r. 

19. Wszelkie sprawy nie uregulowane Regulaminem WMZPS, mają zastosowanie Przepisy 

Organizacyjne PZPS 

 

 

VII. REGULAMIN SPORTOWO - ORGANIZACYJNY WMZPS 

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W rozgrywkach młodzieżowych Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej obowiązuje 

następująca punktacja: 

· wygrana 2 punkty, 

· przegrana 1 punkt, 

· walkower 0 punktów. 
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2.  O końcowej klasyfikacji decyduje: 

2a.większa liczba zdobytych punktów, 

2b. wyniki bezpośrednich spotkań („mała tabela” między zainteresowanymi klubami): 

a) punkty, 

b) stosunek setów, 

c) stosunek małych punktów, 

d) większa liczba zdobytych małych punktów, 

e) losowanie. 

3. W rozgrywkach seniorskich Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej obowiązuje 

następująca punktacja: 

· wygrana 3:0,3:1 -  3 punkty, 

· wygrana 3:2 – 2 punkty  

· przegrana 2:3  - 1 punkt, 

· przegrana 0:3, 1:3,  0 punktów. 

· walkower -1 punkt. 

3.a  O końcowej klasyfikacji decyduje: 

a) większa liczba zdobytych punktów,  

b) większa liczba zwycięstw, 

c) stosunek setów,  

d) stosunek małych punktów,  

e) mecze bezpośrednie, 

f) losowanie 

 

4. We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez WMZPS obowiązują aktualne PRZEPISY GRY 

W PIŁKĘ SIATKOWĄ FIVB zatwierdzone do stosowania w kraju /wersja polska/ przez PZPS. 

5. W Komunikatach WMZPS dotyczących rozgrywek obowiązuje zasada, że gospodarze spotkań 

wymieniani są na pierwszym miejscu. 

6. Dopuszczenia do meczu lub zawodów dokonuje sędzia pierwszy (p.o. Sędziego Głównego): 

6.a dopuszcza on drużynę na podstawie zgłoszenia do rozgrywek (Formularz F-02) potwierdzonego 

w WMZPS. 

6.b weryfikacja musi być zakończona na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów tzn. skład zespołów 

nie może być zwiększony lub zmieniony po upływie tego terminu i w trakcie zawodów. 

6.c zespoły zobowiązane są do uczestniczenia w rozgrywkach w strojach do tego przeznaczonych, tj. 

jednolity strój sportowy  (z wyjątkiem zawodnika Libero)  

7. Sędziowie wyznaczeni na dane zawody, muszą wylegitymować się organizatorowi ważnym 

Certyfikatem Sędziowskim. 

8. Obowiązki i odpowiedzialność sędziego głównego meczu lub turnieju pełni sędzia wyznaczony jako 

S1, w przypadku turnieju S1 pierwszego meczu. 

9. Sędzia pierwszy wypełnia Tabelę Oceny Organizacji Zawodów i załącza ją do protokołu 

meczowego oraz wstawia wynik meczu/meczów do systemu obsad sędziowskich 

(www.system.wmzps.org).  



REGULAMIN KLUBOWYCH ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA 

WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ 2020/2021 

 

Warmińsko - Mazurski Związek Piłki Siatkowej,                                                         
ul. Westerplatte 1/110, 10-446 Olsztyn e-mail: biuro@wmzps.org  tel. 669519446  

 

11 

 

 

B. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I UCZESTNIKA ROZGRYWEK  WMZPS. 

 

1. Organizatorem spotkań, turniejów w ramach rozgrywek WMZPS, jest Klub Sportowy któremu 

WMZPS, powierzą ich organizację. 

2. Organizator zawodów jest zobowiązany do: 

2.a. Przestrzegania regulaminów, przepisów PZPS i WMZPS oraz zarządzeń państwowych, 

2.b. Zapewnienia bezpieczeństwo i ochronę mienia wszystkich uczestników, 

2.c. Przygotowania obiektu sportowego do przeprowadzenia rozgrywek, 

2.d. Stosowania się do komunikatów WMZPS dotyczących sprzętu, zasad reklamy i innych 

postanowień nie ujętych w niniejszym regulaminie, 

2.e. W razie potrzeby zabezpieczenia możliwości zakwaterowania i wyżywienia dla wszystkich 

uczestników zawodów, 

2.f. Przesłania do wszystkich uczestników zawodów komunikatu organizacyjnego zawierającego 

informacje określone w Regulaminie Rozgrywek Mistrzowskich lub Terminarzu Rozgrywek WMZPS. 

2.g. Przygotowanie i wyznaczenie miejsca dla kibiców drużyny gospodarzy i gości. 

3. Przesyłanie komunikatów przez klub - organizatora do WMZPS, Referatu ds. Obsad Sędziowskich 

WMZPS i drużyny przeciwnej powinno odbyć się w terminie na 5 dni przed terminem spotkań, w 

rozgrywkach ligowych i turniejach. 

4. Należy zagwarantować wysoki poziom organizacyjny zawodów oraz właściwą popularyzację piłki 

siatkowej. 

5. Rozpoczęcie meczów w rozgrywkach ligowych powinno odbywać się: 

5.a. w soboty i niedziele pomiędzy godz. 10.00 a 19.00, 

5.b. w dni robocze pomiędzy godz. 16;00 a 20:00, 

5.c Turnieje Finałowe rozgrywane muszą być w trzech dniach (dopuszcza się rozegranie Turnieju 

Finałowego Młodzików w ciągu jednego/dwóch dni, za zgodą Wydziału Rozgrywek Mistrzowskich 

WMZPS), 

5.d. rozpoczęcia meczów w godzinach innych niż w pkt. 5.a,b wymaga zgody Wydziału Rozgrywek 

Mistrzowskich WMZPS. 

6. Organizatorzy zawodów w rozgrywkach WMZPS są zobowiązani: 

6.a. zawiadomienia zespołu gości, wyznaczonej obsady sędziowskiej oraz WRM 

WMZPS o godzinie i miejscu zawodów ligowych, na co najmniej 5 dni przed 

wyznaczonym terminem zawodów, 

6.b. przygotować i udostępnić na godzinę przed zawodami czyste i posiadające zamknięcie 

pomieszczenia dla zespołu gości i obsady sędziowskiej, 

6.c. przygotować salę wraz z urządzeniami do rozegrania zawodów w piłkę siatkową na 40 minut 

przed pierwszym gwizdkiem sędziego, 

6.d. dostarczyć sędziemu głównemu na 40 minut przed zawodami druk protokołu meczowego 

(obowiązkowo 3 arkusze druku samokopiującego) PZPS oraz kartki do wpisania 

ustawienia zawodników, 



REGULAMIN KLUBOWYCH ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA 

WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ 2020/2021 

 

Warmińsko - Mazurski Związek Piłki Siatkowej,                                                         
ul. Westerplatte 1/110, 10-446 Olsztyn e-mail: biuro@wmzps.org  tel. 669519446  

 

12 

 

6.e. przygotować apteczkę pierwszej pomocy (zaleca się by na zawodach była obecna pielęgniarka, 

lekarz lub ratownik medyczny), 

6.f. dostarczyć 7 piłek do rozgrzewki dla zespołu gości na 40 minut przed zawodami, 

6.g. przedłożyć sędziemu głównemu dwie piłki do gry Molten V5M5000, 

6.h. dostarczyć minimum 14 butelek wody (1,5l), 

6.i. klub ma obowiązek wysłać na adres WMZPS oryginał protokołu zawodów (biały arkusz) 

następnego dnia roboczego po ich zakończeniu. W przypadku niedostarczenia protokołu  w ciągu 10 

dni po zawodach klub zostanie ukarany kara porządkową zgodnie z Przepisami Dyscyplinarnymi 

WMZPS. (adres korespondencyjny WMZPS: Niepodległości 53/55 p.100E 10-044 Olsztyn).  

 

C. KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW. 

 

1. Zespół zajmujący I miejsce po rozegraniu Ligi Wojewódzkiej  uzyskuje tytuł Mistrza Województwa 

w sezonie 2020/2021. 

2. Zespół zajmujący II miejsca po rozegraniu Ligi Wojewódzkiej uzyskuje tytuł Wicemistrza 

Województwa w sezonie 2020/2021. 

3. Zespół zajmujący III miejsce, po rozegraniu Ligi Wojewódzkiej  zdobywa brązowy medal w 

Mistrzostwach w sezonie 2020/2021. 

4. Zespoły uzyskują awans do Mistrzostw Polski zgodnie z aktualnym Komunikatem Organizacyjnym 

PZPS. 

5. Prawo do rozegrania turnieju dodatkowego przysługuje Klubowi zgodnie z aktualnym 

Komunikatem Organizacyjnym PZPS i musi być określone przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych 

na dany sezon. 

5a. Turniej dodatkowy określa wyłącznie kolejność zgłoszenia drużyn do ¼ Finału Mistrzostw Polski.  

 

 

D. ZASADY ORGANIZACYJNE. 

 

1. Koszty udziału w zawodach piłki siatkowej w sezonie 2020/2021 pokrywają zainteresowane 

Kluby. 

2. Koszty opłacenia delegacji sędziowskich oraz obsługi medycznej pokrywa gospodarz zawodów. 

 

 

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Referat Obsad Sędziowskich WMZPS wyznacza obsadę sędziowską do przeprowadzenia 

zawodów. 

2. Jeżeli wyznaczona do prowadzenia zawodów obsada sędziowska z jakichkolwiek powodów będzie 

nieobecna, trener i kapitan zespołu gospodarza, powiadamia co najmniej na 5 minut przed 

wyznaczoną godziną rozpoczęcia spotkania, trenera i kapitana zespołu gości. Wspólnie dokonują 

wyboru kandydata do prowadzenia zawodów. (W przypadku braku zgody co do wybory sędziego, 

należy przeprowadzić losowanie). Zawody muszą się odbyć. 
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3. Zawodnicy, którzy w zawodach zostali ukarani trzema czerwonymi kartkami, nie mogą brać 

udziału w najbliższy spotkaniu ligowym. 

4. Zawody w ustalonym przez Wydział Rozgrywek Mistrzowskich terminie muszą się odbyć. 

4.a. Zezwala się na rozegranie spotkań przed terminem wyznaczonym przez WRM WMZPS, w tym 

wypadku nie przeprowadza się procedury z przełożeniem meczów. O takowej decyzji należy 

niezwłocznie powiadomić Wydział Rozgrywek Mistrzowskich.  

5. Zezwala się na „losowe” ( przyczyna musi być udokumentowana) przełożenie zawodów, ale tylko 

przy spełnieniu n/w warunków: 

5.a. wystąpienia na piśmie do przeciwnika o wyrażenie zgody na zmianę terminu spotkania, 

5.b. powiadomienie WRM i Referat Obsad Sędziowskich WMZPS o zmianie i uzyskaniu zgody 

przeciwnika. 

5.c. wspólne ustalenie nowego terminu, 

5.d. rozegranie meczu musi nastąpić nie później niż dwa tygodnie od wyznaczonego przez WRM 

terminu, 

5.e. w przypadku braku zgody przeciwnika na zmianę terminu spotkania, zgodnie z wnioskiem 

przekładającego, którego przyczyna zostanie uznana przez WRM WMZPS, Wydział wyznaczy termin 

„z urzędu”, 

5.f. termin wyznaczony przez WRM WMZPS jest nieodwołalny, 

5.g. nie zezwala się na zmianę terminu na późniejszy 2 ostatnich kolejek ligowych, turniejów 

barażowych i turniejów finałowych. 

6. W przypadku nie zachowania procedur wymienionych w punkcie 5. zespoły za 

nierozegrane spotkanie będą karane walkowerem . 

7. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Wydział Rozgrywek Mistrzowskich lub 

Wydział Dyscypliny, które zastrzegają sobie prawo interpretacji powyższych postanowień. 

8. Sprawy sporne nie ujęte w niniejszych Przepisach Sportowo – Organizacyjnych WMZPS 

rozstrzygają Przepisy PZPS. 

9. Wyniki poszczególnych meczów, klasyfikacje końcowe i tabele wyników są na bieżąco 

aktualizowane i dostępne na stronie www.system.wmzps.org. 

10. Korespondencja elektroniczna prowadzona z adresu e-mail: biuro@wmzps.org lub 

magdagago@fundacjawagnera.pl na konta e-mailowe podane w druku zgłoszeniowym F-01 uważana 

jest za OFICJALNĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@wmzps.org
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VIII. TABELA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ SEZON 2020/2021 

L.P. KATEGORIA RODZAJ KWOTA 

1 LICENCJA 

MINISIATKÓWKA Bezpłatnie  

MŁODZIK / MŁODZICZKA 5,00 zł 

KADET / KADETKA 8,00 zł 

JUNIOR / JUNIORKA 10,00 zł 

JUNIOR W III LIDZE 12,00 zł 

SENIOR / SENIORKA 20,00 zł 

TRENER 60,00 zł 

FIZJOTERAPEUTA 60,00 zł 

SĘDZIA 50,00 zł 

NOWA KLUBOWA MŁODZIEŻOWA 200,00 zł 

NOWA KLUBOWA MINISIATKÓWKA 100,00 zł 

WYREJESTROWANIE ZAWODNIKA Z WMZPS 100,00 zł 

2 CERTYFIKAT 

POTWIERDZENIE LICENCJI NA PODSTAWIE CERTYFIKATU 
W OBRĘBIE WMZPS 

MŁODZIEŻOWY Koszt 
licencji  SENIORSKI 

POTWIERDZENIE  LICENCJI NA PODSTAWIE CERTYFIKATU 
POZA WMZPS 

III LIGA 250,00 

II LIGA 115 

I LIGA 137,50 

PLUSLIGA/ORLENLIGA 227,50 zł 

MŁODZIEŻOWY (kadra) 
250,00 zł 

(500,00 zł) 

3 INNE 

KLUBOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA 200,00 zł 

WPISOWE III LIGA 40,00 zł 

WYDANIE LICECNJI TRENERSKIEJ BEZ POSTĘPOWANIA 
LICENCYJNEGO 

300,00 zł 

OPŁATA ZA PRZEŁOŻENIE MECZU 50,00 zł 

UDZIAŁ NIEUPRAWNIONEGO ZAWODNIKA W MECZU 200,00 zł 

ZMIANA MIEJSCA,DATY,GODZINY ROZPOCZĘCIA BEZ 
ZGODY WRM WMZPS 

200,00 zł 

ODDANIE MECZU WALKOWEREM 

POJEDYNCZY MECZ 500,00 zł 

TURNIEJ 500,00 zł 

NIEDOSTARCZENIE PROTOKOŁÓW MECZOWYCH DO BIURA 
WMZPS (10 dni po rozegraniu) 

 
40,00 zł 

NIEUZASADNIONA ODMOWA KLUBU UDZIAŁU 
ZAWODNIKA W AKCJI PODOWŁANEGO ZAWODNIKA DO 

KADRY WMZPS 

 
1000,00 zł 

ZMIANA NAZWY ZESPOŁU 14 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM 
ROZGRYWEK 

50,00 zł 
 

WYCOFANIE ZESPOŁU Z ROZGRYWEK 500,00 zł 

PROTOKOŁY MECZOWE 36,00 zł 

KSIĄŻECZKA ZDROWIA SPORTOWCA 7,00 zł 

WYDANIE DUPLIKATU LICECNCJI TRENERSKIEJ 35,00 zł 
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IX. S T A W K I    S Ę D Z I O W S K I E (obowiązują od sezonu 2020/2021) 
 

 

ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE:  KADET/KADETKA 

 SĘDZIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DOJAZD SĘDZIEGO POW. 25KM 

 
Sędzia I Sędzia II 

Sędzia 
Sekretarz 

Sędzia I Sędzia II 
Sędzia 

Sekretarz 

Kwota brutto 70,00 zł 70,00 zł 52,00 zł 93,00 zł 93,00 zł 75,00 zł 

Koszt uzyskania 20% 14,00 zł 14,00 zł 10,40 zł 18,60 zł 18,60 zł 15,00 zł 

Do opodatkowania 56,00 zł 56,00 zł 41,60 zł 74,40 zł 74,40 zł 60,00 zł 

Podatek 17% 10,00 zł 10,00 zł 7,00 zł 13,00 zł 13,00 zł 10,00 zł 

Netto 60,00 zł 60,00 zł 45,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 65,00 zł 

 

ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE:  JUNIOR/JUNIORKA 

 SĘDZIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DOJAZD SĘDZIEGO POW. 25KM 

 
Sędzia I Sędzia II 

Sędzia 
Sekretarz 

Sędzia I Sędzia II 
Sędzia 

Sekretarz 

Kwota brutto 80,00 zł 80,00 zł 58,00 zł 105,00 zł 105,00 zł 80,00 zł 

Koszt uzyskania 20% 16,00 zł 16,00 zł 11,60 zł 21,00 zł 21,00 zł 16,00 zł 

Do opodatkowania 64,00 zł 64,00 zł 46,40 zł 84,00 zł 84,00 zł 64,00 zł 

Podatek 17% 11,00 zł 11,00 zł 8,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 11,00 zł 

Netto 69,00 zł 69,00 zł 50,00 zł 91,00 zł 91,00 zł 69,00 zł 

 

III LIGA 

 SĘDZIA I /SĘDZIA II SĘDZIA 
SEKRETARZ 

Kwota brutto 120,00 zł 80,00 zł 

Koszt uzyskania 20% 24,00 zł 16,00 zł 

Do opodatkowania 96,00 zł 64,00 zł 

Podatek 17% 16,00 zł 11,00 zł 

Netto 104,00 zł 69,00 zł 

 

 

 

ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE:  
MŁODZIK/MŁODZICZKA/TURNIEJ FINAŁOWY 

SĘDZIA KWALIFIKATOR (płatne przez WMZPS – 
sędziowie podczas turniejów finałowych) 

 SĘDZIA PIERWSZY/ 
SEKRETARZ 

 
SĘDZIA KWALIFIKATOR 

Kwota brutto 140,00 zł 120,00 zł 

Koszt uzyskania 20% 28,00 zł 24,00 zł 

Do opodatkowania 112,00 zł 96,00 zł 

Podatek 17% 19,00 zł 16,00 zł 

Netto 121,00 zł 104,00 zł 

STAWKA PZPS OBSADA POMOCNICZA - II 
LIGA 

Kwota brutto 130,00 zł 

Koszt uzyskania 20% 26,00 zł 

Do opodatkowania 104,00 zł 

Podatek 17% 18,00 zł 

Netto 112,00 zł 
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X.  ARKUSZ OCENY ORGANIZACJI ZAWODÓW PIŁKI SIATKOWEJ  

 

GOSPODARZ:  

DATA I ADRES HALI:  

L.P.  1 0  

1 SIATKA+ ANTENKI   

2 PUNKTATOR   

3 MOP/ŚCIERKA    

4 BUZZERY   

5 KOSZ NA PIŁKI    

6 STOJAK NA PIŁKI    

7 CIŚNIENIOMIERZ    

8 POMPKA DO PIŁEK    

 ORGANIZACJA   

9 POKÓJ SĘDZIÓW    

10 SZATNIE DLA ZAWODNIKÓW    

11 OPIEKA MEDYCZNA LUB APTECZKA 

PIERWSZEJ POMOCY  

  

12 SPIKER ZAWODÓW    

 ZAWODY   

13 WODA MINERALNA   

14 MIEJSCE DLA KIBICÓW    

17 BRANDING OBIEKTU 
(BANER/PLAKAT) 

  

 SPRAWY FORMALNE   

18 PROTOKOŁY MECZOWE    

19 KARTKI NA USTAWIENIE   

20 KOMUNIKAT KOŃCOWY  (turniej)    

21 RESPEKTOWANIE PRZEPISÓW ORG.    

SUMA  

OGÓLNA OCENA ORGANIZACJI ZAWODÓW 

(1-6) 

 

 

Dodatkowe uwagi:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………….. 

  Podpis sędziego  
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XI.  ARKUSZ OCENY SĘDZIEGO  PIŁKI SIATKOWEJ SEZON 2020/2021 

 

 

Data/  

Rodzaj 

zawodów 

 
……………………..                 ……………………………………………………………………        
                  Data                                                                                                          rodzaj zawodów  

Zespoły 
 

……………………………………………………… 
                                      Gospodarz 

 
…………………………………………………….. 

Gość 
 

Sędzia I Sędzia II 

Ocena Sędziego: 

 Powyżej przeciętnej 

 Poprawna 

 Poniżej przeciętnej 

Ocena Sędziego: 

 Powyżej przeciętnej 

 Poprawna 

 Poniżej przeciętnej 

Uzasadnienie 

(tylko dla oceny powyżej/poniżej przeciętnej) 

Uzasadnienie 

(tylko dla oceny powyżej/poniżej przeciętnej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………. 

imię i nazwisko wypełniającego 
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XII. SZKOLENIOWA LICENCJA TRENERSKA 2020/2021 

 

   

 

  
 

 
(nazwisko i imię szkoleniowca) 

    

 

  
 

 

(klub) 

 

I. Uczy się i rozwija  
 

1. 
Udział w kursokonferencja/warsztatach szkoleniowych 

WMZPS w sezonie 2019/2020. 
Wymień: 

2. 
Udział w innych  Kursokonferencjach/Warsztatach 

doszkalających potwierdzone Certyfikatem. 
Wymień: 

3. Certyfikat szkolenia w S.O.S. Wymień: 

4. Podwyższenie klasy trenerskiej lub instruktorskiej. Podaj datę i jakie podwyższenie: 

5. Prowadzenie Dziennika Trenerskiego. Czy prowadzisz. Tak lub Nie 

6. 

Czy posiadasz Plan Organizacyjno-Szkoleniowego Zespołu 

oraz czy przeprowadziłaś/łeś analizę - sprawozdanie z Planu 

Organizacyjno-Szkoleniowego Zespołu. 

Tak lub Nie. Ewentualnie napisz swoje 
wnioski lub spostrzeżenia z analizy 

planu. 

7. 
Zakup materiałów szkoleniowych (książki, czasopisma, inne 

periodyki).  
Wymień: 

   

 

II.  Jest aktywny i skuteczny  

 1. 
Udział w Lidze wojewódzkiej Tak lub Nie, jeżeli tak to w jakiej 

lidze. 

2. 
Zdobyte miejsca w rozgrywkach WMZPS w sezonie 

2019/2020 
Wymień: 

3. 
Zdobyte punkty we współzawodnictwie dzieci i młodzieży ( 

według Instytutu Sportu). 
Podaj ilość: 

4. 
Prowadzenie Kadry Wojewódzkiej Młodzika w sezonie 

2019/2020. 
Tak lub Nie 

5. Prowadzenie kadry KNO lub S.O.S. w sezonie 2019/2020. Tak lub Nie 

6. 
Prowadzenie zajęć szkoleniowych na Kursokonferencji 

WMZPS w sezonie 2019/2020. 
Tak lub Nie 

8. 
Czy powołano do szkolenia w kadrze KWM lub KNO, Twoją 

zawodniczkę lub zawodnika. 
Wymień nazwiska: 

9. Czy powołano do szkolenia w SOS lub U - 11-18. Wymień nazwiska: 

10. 
Jesteś Członkiem Zarządu WMZPS lub innej organizacji 

sportowej np.. WMFS, Zarządu Klubu. 
Wymień: 

11. 
Czy powadziłaś/łeś dokumentację szkoleniową dotyczącą  

analizy obciążeń szkoleniowych przez cały sezon 2019/2020. 
Tak lub Nie 

12. 
Czy prowadziłaś/łeś arkusza obserwacyjnego przez cały 

sezon 2019/2020. 
Tak lub Nie 

13. 

Pochwał się inną aktywnością trenerską lub sportową 

(np..organizator Turnieju, udział w imprezach sportowych, 

inna działalność). 

Wymień: 

14. 
Twoje propozycje szkolenia w przyszłości (tematyka, forma, 

osoby, itp.). 
Wymień: 

   

 

 
 
………………………………………………………………. 

 
 

(podpis i data) 
  


