ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ

REGULAMINU ROZGRYWEK
W PIŁCE SIATKOWEJ HALOWEJ

Obowiązuje od dnia 6 lipca 2020 r.
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Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie:
 ŁZPS – Łódzki Związek Piłki Siatkowej;
 WGiE – Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS;
 PZPS – Polski Związek Piłki Siatkowej;
 SMS – Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku i Spale;
 OSEKiZ – Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS;
 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
Ilekroć jest mowa o zawodniku, należy przez to rozumieć również zawodniczkę chyba, że jest
to wyraźnie wyłączone.

§1
Informacje Ogólne
1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:
a. Statutu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej;
b. Statutu, regulaminów i przepisów Polskiego Związku Piłki Siatkowej;
c. Przepisów gry w piłkę siatkową.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą rozgrywek we wszystkich kategoriach
wiekowych, prowadzonych przez ŁZPS.
3. Zawodnicy, działacze, trenerzy, instruktorzy, przedstawiciele klubów sportowych oraz
sędziowie zobowiązani są znać i przestrzegać przepisy niniejszego regulaminu.
4. Interpretacja oraz egzekwowanie przepisów niniejszego regulaminu należy do
Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPS oraz Zarządu ŁZPS.
5. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią „Komunikaty Rozgrywek”
obejmujące systemy i szczegółowe regulaminy rozgrywek oraz terminarze
opracowywane każdorazowo przed sezonem dla każdej klasy rozgrywkowej.

§2
Kluby sportowe
6. Kluby sportowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami są jedynymi podmiotami
uprawnionymi do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowych na wszystkich
szczeblach i kategoriach wiekowych.
7. Kluby uczestniczące w rozgrywkach muszą być członkami ŁZPS i PZPS.
8. W celu uzyskania członkostwa w Łódzkim Związku Piłki Siatkowej, zgodnie z § 11,
Statutu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej klub zobowiązany jest do złożenia n/w
dokumentów:
a. pisemnego zgłoszenia;
b. deklaracje członkowską (załącznik nr 1);
c. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo
z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu;
d. odpis statutu lub umowy spółki
e. uchwałę Zarządu Klubu o przystąpieniu w poczet członków ŁZPS
f. ankieta informacyjna klubu (załącznik nr 2);
g. pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminów ŁZPS,
PZPS i FIVB (załącznik nr 3).
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Ponadto kluby będące członkami ŁZPS, zobligowane
w/w dokumentów w Łódzkim Związku Piłki Siatkowej.

są

do

aktualizacji

9. Kluby zobowiązane są do opłacania składek członkowskich, zgodnie z Komunikatem
Organizacyjnym PZPS, w tym Uczniowskie Kluby Sportowe które nie uczestniczą w żadnych
rozgrywkach organizowanych w roku poprzedzającym, przez Łódzki Związek Piłki
Siatkowej, tj. rozgrywki młodzieżowe w piłce siatkowej halowej, rozgrywki młodzieżowe
w piłce plażowej, rozgrywki mini siatkówki, jak i uczestniczyły w rozgrywkach Seniorów
i Seniorek w roku poprzedzającym, za wyjątkiem udziału zespołu w rozgrywkach III Ligi
zgodnie z § 6 pkt 67 niniejszego regulaminu. W przypadku rozgrywek halowych
organizowanych na przełomie roku kalendarzowego, rok udział w tych rozgrywkach
traktowany będzie jako rok, w którym się rozgrywki rozpoczęły. Pozostałe UKS-y są
zwolnione z kosztów składek członkowskich.

10. Warunkami przyjęcia zespołów klubu do rozgrywek jest:
a. posiadanie ważnej licencji przez klub uczestniczący w rozgrywkach;
b. do wniosku o wydanie licencji dla klubów należy załączyć:
 wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo
z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu;
 odpis statutu lub umowy spółki;
 pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminów
ŁZPS, PZPS i FIVB (załącznik nr 3).
11. Opłata za wydanie licencji wnoszona jest jednorazowo i dotyczy wszystkich klubów
biorących udział w rozgrywkach.
12. Licencje dla klubów uczestniczących w rozgrywkach PLPS, I i II Ligii wydaje PZPS,
dla pozostałych klubów uczestniczących w rozgrywkach województwa łódzkiego,
licencje wydaje ŁZPS.
13. Jeżeli klub przez trzy poprzedzające sezony nie uczestniczy w rozgrywkach licencja
traci ważność i po tym okresie należy powtórzyć całą procedurę wydania nowej
licencji oraz ponownie dokonać opłatę.
14. ŁZPS zgodnie ze statutem oraz regulaminem PZPS ma prawo odmówić wydania
licencji w przypadku gdy klub ma zobowiązania finansowe wobec ŁZPS i nie ma
ugody w sprawie uregulowania należności.
15. Odmowna decyzja WGiE ws. wydania licencji, może zostać cofnięta po spełnieniu
następujących warunków:
a. po dostarczeniu pisemnego zgłoszenia do rozgrywek w określonym przez
WGiE terminie;
b. uregulowaniu kar finansowych, składek członkowskich oraz innych opłat
i zaległości finansowych ustalonych przez ŁZPS;
c. terminowym dokonaniu wpisowego;
d. posiadanie przez zespół, trenerów oraz zawodników wymaganych
dokumentów określonych w niniejszym regulaminie oraz komunikatach
szczegółowych.
16. WGiE biorąc pod uwagę związane z brakiem solidności i odpowiedzialności ze strony
niektórych klubów oraz klubów uczestniczących po raz pierwszy w rozgrywkach, jako
warunek dopuszczenia, niezależnie od innych opłat może wyznaczyć obowiązek
wpłacenia kaucji w wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjnym ŁZPS.
Decyzję w tej sprawie podejmuje WGiE indywidualnie w stosunku do konkretnych
klubów.
17. WGiE ma prawo domagać się przedstawienia odpowiednich dokumentów np: wyciągu
z KRS lub innego organu rejestrującego oraz innych niezbędnych dokumentów
potrzebnych do podejmowania stosownych decyzji.
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§3
Zawodnicy – rejestracja, wydawanie licencji zawodniczej
18. Organem rejestrującym zawodników i prowadzącym ewidencję jest Wydział Gier
i Ewidencji.
19. Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS podejmuje decyzje w sprawie ustalenia ekwiwalentu
za wyszkolenie zawodnika, uwzględniając Komunikat Organizacyjny, Regulamin
Zmian Barw Klubowych oraz Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS.
20. W celu potwierdzenia rejestracji zawodnika przez WGiE – klub rejestrujący
(użytkownik klubowy), musi bezwzględnie:
a. wprowadzić do OSEKiZ skan deklaracji członkowskiej zawodnika, wg wzoru
określonego w Załączniku nr 4. Osoby uprawnione do edycji zawodnika
(operator klubu, zawodnik) mogą wprowadzić deklarację tylko raz – nie mogą
jej już edytować w późniejszym czasie. Zmiany deklaracji członkowskiej może
dokonać tylko operator WZPS lub PZPS z odpowiednimi uprawnieniami.
b. wprowadzić zdjęcia użytkownika. Z uwagi na konieczność utrzymania
poprawnego formatowania wydruków wprowadzono kontrolę formatu zdjęć
użytkowników wgrywanych do systemu. Aktualnie wgrywane zdjęcie musi
mieć wielkość 590x710px i format jpg.
21. Klub ma obowiązek zapoznać zawodnika, a w przypadku jego niepełnoletności
również przedstawicieli ustawowych, ze statutem klubu oraz podstawowymi zasadami
organizacyjno – regulaminowymi obowiązującymi w ŁZPS i PZPS, przede wszystkim
Przepisami Sportowo-Organizacyjnym PZPS, Regulaminem Zmian Barw Klubowych
PZPS, Regulaminem Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS, Regulaminem Rozgrywek
ŁZPS.
22. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami klubu tylko za zgodą swoich opiekunów
ustawowych – zgodnie obowiązującymi przepisami.
23. Brak pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego powoduje bezwzględne
unieważnienie członkostwa osoby niepełnoletniej w danym klubie oraz brak zgody na
uprawianie sportu w danym klubie z wszelkimi konsekwencjami z tym związanymi.
W przypadku braku pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody przedstawiciela
ustawowego na wydanie dokumentu licencji zawodniczej dla zawodnika
małoletniego, ekwiwalent za wyszkolenie w momencie zmiany barw klubowych nie
należy się, zgodnie z zapisami Regulaminu Zmian Barw Klubowych PZPS.
24. Obowiązek uzyskania pisemnej zgody opiekunów ustawowych zawodników
niepełnoletnich spoczywa na zainteresowanych klubach. Za brak uzyskania pisemnej
zgody opiekunów ustawowych zainteresowane kluby będą ponosić regulaminowe
konsekwencje. Zgodnie z Przepisami Organizacyjno-Sportowymi PZPS, Klub odbiera
i przechowuje wypełnione i podpisane przez zawodnika (w przypadku zawodnika
małoletniego dodatkowo przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenia o:
a. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika przez Klub,
WZPS i PZPS na potrzeby organizacji i przeprowadzania rozgrywek;
b. wyrażeniu zgody na cosezonowe wydawanie licencji zawodniczek;
c. wyrażeniu zgody na reprezentowanie Klubu w rozgrywkach;
d. zobowiązaniu do przestrzegania regulaminów obowiązujących w WZPS
i PZPS.
25. Klub rejestruje zawodnika poprzez Ogólnopolski System Ewidencji Klubów
i Zawodników PZPS. Zatwierdzenie rejestracji zawodnika przez WGiE, odbywa się
poprzez elektroniczne zatwierdzanie w OSEKiZ formularza F-02.
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26. W celu nadania Operatorowi Klubu dostępu do OSEKiZ, klub winien wystąpić
z wnioskiem (załącznik nr 5).
27. W przypadku rejestracji przez klub zawodnika, który nie będzie uczestniczył
w bieżącym sezonie w rozgrywkach, klub zobowiązany jest do spełnienia wszystkich
n/w warunków:
a. przesłania informacji – listy zarejestrowanych zawodników;
b. przesłania dokumentów zawodnika, o których mowa w § 3 pkt. 20;
c. opłacenia kosztów rejestracji zawodnika.
W przypadku niespełnienia w terminie 30 dni od daty rejestracji zawodnika
w systemie, określonych warunków, WGiE anuluje w OSEKiZ rejestrację
zawodników.
28. Przed zgłoszeniem zawodnika do rejestracji w ŁZPS, każdy zawodnik powinien
podpisać deklarację członkowską przynależności do klubu (załącznik nr 4).
29. Opłatę za zarejestrowanie zawodnika wnosi klub, który dokonał rejestracji OSEKiZ.
30. Warunkiem udziału zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich we wszystkich
kategoriach wiekowych jest posiadanie ważnej licencji na dany sezon, dla najwyższej
kategorii wiekowej.
31. Opłata za licencje zawodników nieposiadających obywatelstwa polskiego,
uczestniczących w rozgrywkach wojewódzkich grających na certyfikacie FIVB są
identyczne jak w przypadku potwierdzenia ważności licencji dla zawodnika grającego
na certyfikacie PZPS.
32. Wysokość opłat dot. rejestracji, licencji zawodniczych określone są w Komunikacie
Organizacyjnym ŁZPS.

§4
Zmiany barw klubowych zawodników
33. Niniejszy paragraf dotyczy zmian barw klubowych stałej, jako transfer definitywny
oraz czasowej, jako wypożyczenia na podstawie Certyfikatu PZPS.
34. Przepisy dot. zmiany barw klubowych zawodników określone są w Regulaminie
Zmian Barw Klubowych PZPS.
35. Zmiana barw klubowych zawodnika zatwierdzana jest po uprzednim wyrażeniu zgody
w OSEKiZ następujących osób:
a. zgłoszeniu przez Operatora Klubu docelowego propozycji dokonania transferu
wybranego zawodnika;
b. wskazanie przez zawodnika lub opiekunów prawnych klubu docelowego
(istnieje możliwość zgłoszenia zawodnikowi kilku propozycji transferu przez
różne kluby);
c. zatwierdzenie zmiany barw klubowych przez Operatorów dotychczasowych
Klubów;
d. zatwierdzenie zmiany barw klubowych przez Operatora ŁZPS, a w przypadku
zmiany barw zawodnika z klubu z spoza województw łódzkiego uprzednio
przez Operatora macierzystego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej;
e. w przypadku zwolnienia zawodnika do klubów spoza województwa łódzkiego
– wniesionej opłaty za wyrejestrowanie zawodnika oraz licencję po zmianie
barw klubowych lub opłatę za wypożyczenie zawodnika na podstawie
Certyfikatu.
36. Po dokonaniu zmiany barw klubowych (transfer definitywny), klub pozyskujący
zobowiązany jest do wprowadzenia do OSEKiZ skanu aktualnej deklaracji
członkowskiej zawodnika, o której mowa w pkt. 20.
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37. Zmiana barw klubowych może być dokonana najpóźniej do dnia określonego
w Komunikatach Organizacyjnych ŁZPS i PZPS.
38. Opłatę za wyrejestrowanie zawodnika, licencji zawodniczych po zmianie barw
klubowych (stałej – transfer definitywny oraz czasowej – wypożyczenia na podstawie
Certyfikatu) wnosi klub rejestrujący po zmianie barw klubowych albo zainteresowany
zawodnik.
39. Wysokość opłat dot. wyrejestrowania zawodników, licencji zawodniczych po zmianie
barw klubowych (stałej – transfer definitywny oraz czasowej – wypożyczenia na
podstawie Certyfikatu), określone są w Komunikatach Organizacyjnych PZPS i ŁZPS.
40. W sprawach spornych dotyczących zmian barw klubowych dla zawodników oraz
pomiędzy klubami z województwa łódzkiego, decyzje:
a. w I instancji podejmowane są przez WGiE;
b. w II instancji podejmowane są przez Zarząd ŁZPS.

§5
Trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze
41. Wszyscy trenerzy (instruktorzy) prowadzący zespoły uczestniczące w rozgrywkach
organizowanych przez ŁZPS oraz PZPS muszą posiadać ważną licencje trenerską.
42. Prawo do prowadzenia zespołu w systemie rozgrywek ŁZPS i PZPS posiadają wszyscy
trenerzy klasy II, I, M, (drugiej, pierwszej, mistrzowskiej), którzy uzyskali tytuł trenerski
przed datą 23 sierpnia 2013 roku (data wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów) oraz wszystkie osoby,
które uzyskały wyżej wymienione tytuły po zakończeniu kursów, które rozpoczęły się przed
tą datą (tj. przed 23.08.2013).
43. Osoby posiadające tytuł instruktora sportu z piłki siatkowej oraz osoby, które rozpoczęły
kształcenie i uzyskały tytuł trenerski po 23.08.2013 r. wyrażający chęć pracy w systemie
rozgrywek PZPS powinni podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do tytułu „Trenera Piłki
Siatkowej PZPS” do dnia 1 października 2021 r.
44. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPS nr 125/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.,
z obowiązku zdawania egzaminu na trenera piłki siatkowej PZPS, zwolnieni
są wszystkie trenerki i wszyscy trenerzy piłki siatkowej, którzy posiadają tytuł instruktora
piłki siatkowej, nadany nie później niż w dniu 23 sierpnia 2013 roku,
w tym także tytuły uzyskane po odbyciu kursów, które rozpoczęły się przed w/w datą, a które
to osoby w roku 2020 roku, ukończą 60 lat – w przypadku kobiet i 65 lat –
w przypadku mężczyzn.
45. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPS nr 288/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, PZPS wydaje
uprawnienia do prowadzenia zespołów w systemie rozgrywek PZPS osobom, które zdały
pozytywnie egzamin trenerski PZPS, uzyskały tytuł „Trenera Piłki Siatkowej PZPS”
46. Spełnienie opisanych warunków stanowi podstawę do corocznego występowania
o wydanie licencji trenerskiej.

47. Warunkiem otrzymania licencji zgodnie z pkt. 41, jest:
a. złożenie dokumentów potwierdzające uprawnienia trenera / fizjoterapeuty /
lekarza;
b. złożenie oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystania z praw publicznych (załącznik nr 6);
c. złożenie oświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania obowiązków
trenera (instruktora) (załącznik nr 7);
d. ankieta informacyjna trenera/fizjoterapeuty/lekarza (załącznik nr 8);
e. uczestniczenie w kursie szkoleniowym dla trenerów i instruktorów.
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48. Warunkiem wprowadzenia sztabu szkoleniowego (trenerzy, fizjoterapeuci oraz
lekarze) do formularza F-02, jest uzupełnienie adresu email, telefonu i zdjęcia
użytkownika w formacie jpg (jpeg) o wymiarach 590px x 710px (pikseli). W związku
z tym prosimy, aby na zdjęciu była skadrowana twarz użytkownika. Dane te są
sprawdzane na etapie dodawania użytkowników do sztabu zespołu i akceptacji
formularza F02. Dotychczasowe zdjęcia pozostają bez zmian. Nowo wgrywane muszą
być przygotowane tylko w tym formacie.
49. Przepisy zawarte w punkcie 46 dotyczą wszystkich nowych trenerów, instruktorów
oraz osoby, które uzyskały licencje, wydaną przez ŁZPS przed 31 maja 2018 r.
Licencje wydane przez ŁZPS, przed w/w datą tracą ważność.
50. Wszyscy trenerzy (instruktorzy) prowadzący zespoły oraz fizjoterapeuci, wpisani do
protokołów zawodów jako trener (C), asystent trenera (AC) lub fizjoterapeuta (T)
muszą być wpisani do zatwierdzonego formularza F-02.
51. Zasady przedłużania ważności licencji trenera ogłasza corocznie Komunikat Wydziału
Szkolenia ŁZPS.
52. Fizjoterapeuci (T) oraz lekarze (M) w celu zgłoszenia do formularza F-02 oraz
systemu OSEKiZ, zobowiązani są do złożenia dokumentów, o których mowa
w pkt. 47.

§6
Rozgrywki
53. Celem prowadzenia rozgrywek jest:
a. popularyzacja piłki siatkowej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży;
b. wyłonienie Mistrzów Województwa Łódzkiego, we wszystkich kategoriach
wiekowych, nabywających prawo udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski,
organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
54. Organizatorem rozgrywek wojewódzkich we wszystkich kategoriach wiekowych jest
Łódzki Związek Piłki Siatkowej.
55. Wydział Gier i Ewidencji jest organem prowadzącym rozgrywki na szczeblu
wojewódzkim oraz niższych szczeblach we wszystkich kategoriach wiekowych,
zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd ŁZPS Regulaminem Pracy WGiE.
56. Instancją odwoławczą w sprawach rozgrywek jest Zarząd ŁZPS lub jego Prezydium.
57. Systemy i ramowe terminy rozgrywek dla każdej kategorii wiekowej opracowuje
Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS, kierując się:
a. ustaleniami Zarządu ŁZPS;
b. kalendarzem imprez, terminami i wytycznymi PZPS;
c. opinią trenerów i przedstawicieli poszczególnych klubów;
d. opinią Wydziału Szkolenia ŁZPS.
58. Systemy i terminy rozgrywek mogą ulec zmianie w przypadkach:
a. na wniosek wszystkich zainteresowanych klubów, jeżeli nie będzie to
kolidowało z terminami PZPS, szkoleniem centralnym i wojewódzkim oraz
innymi odpowiedniej rangi imprezami;
b. z urzędu zmienione decyzją Wydziału Gier i Ewidencji, jeżeli przemawiać za
tym będą względy sportowe, szkoleniowe, organizacyjno - ekonomiczne oraz
inne ważne powody.
Priorytetem są rozgrywki młodzieżowe.
59. Terminy podane przez PZPS są obligatoryjne i nie można ich zmienić, dlatego terminy
zakończenia rozgrywek wojewódzkich są odpowiednio wcześniejsze publikowane.
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60. W pierwszych komunikatach szczegółowych dla każdej klasy rozgrywkowej podane
zostaną terminy rozgrywek centralnych. Terminy rozgrywek wojewódzkich
traktowane są jako ramowe z możliwością ich zmiany.
61. Klub wymieniony w terminarzu rozgrywek, jako gospodarz (organizator zawodów)
jest zobowiązany do poinformowania ŁZPS oraz zespół/zespoły gości (pisemnie lub
drogą elektroniczną na adres rozgrywki@siatka-lodzkie.pl oraz na adresy
zainteresowanych zespołów), o godzinie i miejscu rozpoczęcia spotkania na 7 dni
przed planowanym terminem meczu. W/w zasady obowiązują również kluby
posiadające drużyny w rozgrywkach PZPS w celu zabezpieczenia pomocniczej
obsady sędziowskiej.
62. W przypadku niepowiadomienia ŁZPS oraz drużyn przyjezdnych, o terminie, godzinie
i miejscu spotkania, na 4 dni robocze przed planowanym terminem, na klub zostanie
nałożona kara regulaminowa, określona w Komunikacie Organizacyjnym,
a w przypadku braku powyższej informacji na 2 dni robocze, spotkanie zostanie
zweryfikowane, jako walkower na korzyść zespołu gości.
63. Obowiązki organizatora jest przygotowanie sali oraz jej wyposażenie w niezbędne
elementy określone są w załączniku nr 11 do niniejszego regulaminu.
64. Zgłoszenia do rozgrywek dokonywane są na Formularzu Zgłoszenia (załącznik nr 9).
65. Opłaty za wpisowe do rozgrywek w poszczególnych kategoriach określone są
w Komunikacie Organizacyjnym ŁZPS.
66. Rozgrywki wojewódzkie organizowane są dla poniższych kategoriach wiekowych:
a. Seniorki i Seniorzy – rozgrywki III Ligi, eliminacje na szczeblu województwa
łódzkiego do Pucharu Polski;
b. Juniorki i Juniorzy;
c. Juniorki Młodsze i Juniorzy Młodsi;
d. Młodziczki i Młodzicy;
e. Mini siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. Czwórek, Trójek i Dwójek.
67. Zespoły zgłoszone do rozgrywek Juniorek i Juniorów, w ramach opłat za zgłoszenie
oraz licencje zawodnicze, mogą zgłosić się do rozgrywek III Ligi. W tych zespołach
mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, posiadające licencje zawodnicze
uprawniającą do udziału w rozgrywkach Juniorek i Juniorów.
68. Roczniki poszczególnych kategorii młodzieżowych zawarte są w Komunikacie
Organizacyjnym ŁZPS.
69. Rozgrywki w kategoriach:
a. Seniorów, nie będą się pokrywały z rozgrywkami Juniorów (a w przypadku
zespołów kobiet również z Juniorkami Młodszymi)
b. Juniorów, nie będą się pokrywały z rozgrywkami Seniorów i Juniorów
Młodszych;
c. Juniorów Młodszych, nie będą się pokrywały z rozgrywkami Juniorów
i Młodzików (a w przypadku zespołów dziewcząt również z Seniorkami);
d. Młodzików, nie będą się pokrywały z rozgrywkami Juniorów Młodszych.
70. Zasadniczo zawody, w poszczególnych kategoriach, będą rozgrywane w następujące
dni tygodnia:
a. Seniorzy i Seniorki (III Liga) – w soboty lub piątki;
b. Juniorki i Juniorzy – w niedziele;
c. Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych – w soboty;
d. Młodziczki – w niedziele lub soboty w zależności od wolnych terminów;
e. Młodzicy – niedziele;
f. Turnieje rozgrywane w ciągu 2 lub więcej dni, zasadniczo w dni weekendowe.
WGiE w uzasadnionych sytuacjach ma prawo odstępstwa od powyższej zasady.
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71. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach za zajęcie miejsc otrzymują:
a. za miejsca I – III – medale;
b. dla wszystkich uczestników finału głównego – trofea.
72. Warunkiem otrzymania naród jest uczestnictwo wszystkich zawodników oraz
trenerów podczas ceremonii zakończenia rozgrywek.
73. Szczegółowe zasady rozgrywek regulują Komunikaty Rozgrywek dla każdej kategorii
wiekowej, które będą wydawane przez WGiE.

§7
Sposób i Zasada Rozgrywania Spotkań i Turniejów
74. Wszystkie spotkania w siatkówce halowej będą rozgrywane zgodnie z przepisami
FIVB, z uwzględnieniem zmian i zaleceń przez PZPS.
75. Rozgrywki muszą być przeprowadzone w dniach ustalonych terminarzem, w miejscu
i w godzinach uprzednio podanych przez organizatora zawodów. Przy wyznaczaniu
godziny rozpoczęcia zawodów, organizator zawodów powinien kierować się
najdogodniejszym połączeniem i czasem dojazdu dla zespołów przyjezdnych.
76. Zawody winny rozpoczynać się w godzinach:
a. spotkania meczowe:
 w dni powszednie – 17:30 – 19:00
 w soboty – 10:00 – 18:00
 w niedziele – 10:00 – 16:00
b. zawody turniejowe:
 w soboty – 10:00 – 15:00 (zawody winny się zakończyć do godz. 19:00)
 w niedziele – 10:00 – 14:00 (zawody winny się zakończyć do godz. 18:00)
77. W uzasadnionych przypadkach WGiE ma prawo na wniosek klubów zezwolić
rozegrać spotkanie w innych godzinach.
78. W rozgrywkach młodziczek i młodzików na wszystkich szczeblach – spotkania
rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (set decydujący będzie grany jak piąty
set w przepisach FIVB). W rozgrywkach juniorek młodszych dopuszcza się
rozgrywanie spotkań do dwóch wygranych setów. W rozgrywkach nie mistrzowskich
np. w turniejach sportowych, minisiatkówce, spotkania mogą być rozgrywane według
odrębnych zasad, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w odpowiednim
komunikacie lub na odprawie technicznej.
79. Turnieje rozgrywane będą (chyba, że szczegółowy Komunikat Rozgrywek mówi
inaczej):
a. w kategorii seniorek, seniorów, juniorek, juniorów, juniorek młodszych
i juniorów młodszych:
 do półfinałów włącznie oraz w finałach o dalsze miejsca (Finał B),
w ciągu dwóch dni w przypadku udziału do 4 zespołów oraz w ciągu
trzech dni, w przypadku udziału 5 i więcej zespołów;
 w turniejach finałowych (Finał A) w ciągu trzech dni w przypadku
udziału do 4 zespołów oraz w ciągu pięciu dni, w przypadku udziału
5 i więcej zespołów;
b. w kategorii młodziczek i młodzików:
 do półfinałów włącznie oraz w finałach o dalsze miejsca (Finał B),
w ciągu jednego dnia w przypadku udziału do 4 zespołów oraz
w ciągu dwóch dni, w przypadku udziału 5 i więcej zespołów;
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 w turniejach finałowych (Finał A) w ciągu dwóch dni w przypadku
udziału do 4 zespołów oraz w ciągu trzech dni, w przypadku udziału
5 i więcej zespołów;
c. na wniosek wszystkich zainteresowanych klubów, istnieje możliwość zmiany
zasad wymienionych w pkt. a, b.
80. Na wniosek zainteresowanych klubów lub z urzędu turnieje mogą być rozgrywane
w ciągu dwóch lub trzech dni niekoniecznie kolejnych. Dotyczyć to będzie głównie
klubów posiadających zawodników w kadrze PZPS, ŁZPS, SMS lub w zespołach
ligowych.
81. W turniejach, kolejne spotkania powinny się rozpoczynać 30 minut po zakończeniu
spotkań je poprzedzających. Dopuszczalne jest zwiększenie przerwy między meczami
maksymalnie do 1 godziny na wniosek zespołu rozgrywającego dwa mecze kolejno po
sobie. Nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnej przerwy pomiędzy spotkaniami.
82. WGiE zastrzega możliwość rozgrywania spotkań i turniejów w środku tygodnia
w okresie nauki szkolnej.
83. Kolejność spotkań ustalana będzie na podstawie Tabeli Bergera (Załącznik nr 10),
chyba, że szczegółowy Komunikat Rozgrywek mówi inaczej.
84. W wyjątkowych sytuacjach, WGiE może zmienić kolejność spotkań (np. w przypadku
udziału 2 lub więcej zespołów z jednego klubu, pierwsze spotkania będą rozgrywane
pomiędzy tymi zespołami).
85. Kluby posiadające zawodników w SMS pozyskanych przed dniem 15 października
danego roku, uczestniczą w grach finałowych bez względu na zajęte miejsce
w rozgrywkach młodzieżowych. Zobowiązuje się zainteresowane klubu do przesłania:
a. wykazu zawodników uczących się w SMS w terminie do dnia 20 października
danego roku;
b. w przypadku zawodników uczących się w SMS, urodzonych w 2004 r.
i młodsi, do określenia przez Klub, w której kategorii wiekowej będzie
uczestniczył w/w zawodnik w Finałach Wojewódzkich oraz Ćwierćfinałach
i Półfinałach Mistrzostw Polski, w terminie 30 dni przed Turniejem
Finałowym w kategorii Juniorów. W sytuacji, gdy dany zawodnik będzie
uczestniczyć w kategorii wyższej niż wynika to z daty urodzenia, nie
obowiązuje prawo bezpośredniego awansu do Finałów Wojewódzkich, z tytułu
posiadania zawodnika uczącego się w SMS.
86. W zawodach we wszystkich kategoriach wiekowych, podczas spotkania, na boisku
musi uczestniczyć w grze, co najmniej 5 zawodników z polskim obywatelstwem.
87. Każdy klub, który posiada w rozgrywkach seniorskich zespoły w różnych ligach, czy
też klasach rozgrywkowych, zobowiązany jest zgłosić do ŁZPS przed rozpoczęciem
rozgrywek nazwiska 10 najlepszych zawodników (tzw. trzon), którzy nie będą
uczestniczyć w rozgrywkach klasy wojewódzkiej w barwach tego samego klubu
sportowego. Dotyczy to zawodników występujących w PLUS LIDZE, ORLEN
LIDZE w I i II lidze. Lista zawodników zespołu będzie weryfikowana przez Wydział
Rozgrywek PZPS po I rundzie rozgrywek. W przypadku braku zgłoszenia
w/w zawodników w terminie wyznaczonym przez Wydział Gier i Ewidencji, zespół
zostanie wycofany z rozgrywek III Ligi.
88. Klub ma obowiązek dostarczyć oryginały protokołów zawodów do biuro ŁZPS
przesyłając je pocztą – listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) lub
osobiście w terminie 48 godzin od dnia zakończenia zawodów. W przypadku
niedostarczenia protokołów w tym terminie, na klub może zostanie nałożona kara
finansowa, w wysokości zgodnej z Komunikatem Organizacyjnym.
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§8
Piłki do gry
89. Model piłek dopuszczonych do rozgrywek województwa łódzkiego, we wszystkich
kategoriach wiekowych, określa Komunikat Organizacyjny ŁZPS.
90. Przepisowe piłki do gry (min. 3 szt.) oraz do rozgrzewki (min. 14 szt.) winien
zabezpieczyć w odpowiedniej ilości gospodarz zawodów.
91. Jeżeli gospodarz zawodów nie posiada w/w piłek a posiada je przeciwnik to spotkanie
należy bezwzględnie rozegrać właściwymi piłkami.
92. Przy małej ilości piłek do rozgrzewki, którymi rozgrywane będzie spotkanie,
pierwszeństwo do nich ma zespół gości.
93. Zgodnie z przepisami FIVB o wyborze piłki do meczu, która musi spełnić określone
wymagania decyduje Sędzia Główny.

§9
Wymagane dokumenty
94. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach po opublikowaniu komunikatu
szczegółowego, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, muszą zgłosić
w OSEKiZ zespołów w danej kategorii wiekowej, na dokładnie wypełnionym
formularzu F-02, zawierający skład zespołu oraz wykaz osób uczestniczących w grze.
95. Na zawodach, we wszystkich kategoriach wiekowych zespoły winny przedstawić
n/w dokumenty:
a. zatwierdzony przez ŁZPS formularz F-02, z wykazem zawodników, trenerów
i innych osób uczestniczących w grze, na podstawie, których weryfikuje się
zawodników. Odpowiedni wpis zaświadczający o zatwierdzeniu formularza
F-02 znajduje się na każdej stronie. Druk F-02 nie będzie ostemplowany
i dlatego wszystkie ręczne dopiski oraz brak wszystkich wymaganych danych
spowoduje nieważność tego dokumentu;
b. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach powinien dysponować orzeczeniem
lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym, na zasadach określonych w przepisach
powszechnie obowiązujących (w szczególności Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dn. 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych
do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu
i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych
orzeczeń, Dz. U. z 2016 r., poz. 1172, z późn. zm.). Dysponowanie
orzeczeniem (wraz z datą jego ważności) jest ujawniane w OSEKiZ przez
Klub po jego weryfikacji co do zgodności z treścią obowiązujących przepisów.
Zawodnik może być dopuszczony do rozgrywek na podstawie orzeczenia na
F-02 lub w postaci osobnego dokumentu.
c. dokumenty weryfikujące tożsamość zawodników, z aktualnym zdjęciem
(dowód osobisty, paszport, ważna legitymacja szkolna itp.). Dopuszcza się
przedstawienie kserokopii jednego z wymienionych dokumentów,
potwierdzonego „Za zgodność z oryginałem” przez biuro ŁZPS. Dotyczy
zwłaszcza rozgrywek młodzieżowych, ale również w innych rozgrywkach
sędzia ma prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości celem identyfikacji
zawodnika;
d. listę z nazwiskami i imionami oraz numerami na strojach sportowych
zawodników, w kolejności od numeru najniższego do numerów wyższych.
11

Na liście tej również musi być zaznaczony kapitan i Libero (ewentualnie
2 Libero) zespołu oraz podane imię i nazwisko trenera prowadzącego zespół
i asystentów trenera oraz lekarza i fizjoterapeuty, jeżeli uczestniczą
w zawodach.
e. trenerzy (instruktorzy) prowadzący zespoły, fizjoterapeuci oraz lekarze we
wszystkich klasach rozgrywkowych winni być wpisani do zatwierdzonego
formularza F-02;
96. Dokumenty, o których mowa w pkt 95 przedstawiciel klubu musi przedstawić
sędziemu głównemu (sędziemu I) minimum 45 minut przed rozpoczęciem spotkania
pod rygorem nie dopuszczenia zawodników do gry i pozostawić je do dyspozycji
sędziów do zakończenia zawodów.

§ 10
Ocena i weryfikacja wyników
97. We wszystkich rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez ŁZPS i PZPS
obowiązuje n/w zasada oceny wyników sportowych:
a. w przypadku rozgrywania spotkań do trzech wygranych setów:
 za wygrane spotkanie 3:0 oraz 3:1 – 3 pkt;
 za wygrane spotkanie 3:2 – 2 pkt;
 za porażkę 2:3 – 1 pkt;
 za porażkę 1:3 lub 0:3 oraz walkower – 0 pkt;
b. w przypadku rozgrywania spotkań do dwóch wygranych setów oraz
w turniejach we wszystkich kategoriach wiekowych:
 za wygrane spotkanie – 2 pkt;
 za przegrane spotkanie – 1 pkt;
 za spotkanie zweryfikowane jako walkower – 0 pkt.
98. Jeżeli wyniki turniejów finałowych będą liczyć się w klasyfikacji końcowej łącznie
z wynikami z fazy eliminacyjnej lub półfinałowej, wówczas turnieje będą punktowane
jak w punkcie 97a.
99. O końcowej klasyfikacji danych rozgrywek lub ich poszczególnych etapów decydują
w kolejności:
a. większa liczba zdobytych punktów;
b. przy równej ilości punktów – lepszy stosunek setów zdobytych do straconych
c. przy równym stosunku setów – lepszy stosunek małych punktów zdobytych do
straconych ogółem lub w danej fazie lub cyklu rozgrywek;
d. lepszy bilans bezpośrednich spotkań w danym cyklu lub fazie rozgrywek
z uwzględnieniem kolejności wg podanych zasad;
e. jeżeli nie będzie można rozstrzygnąć o klasyfikacji końcowej wg punktów
a – d, decyzje dotyczące dodatkowego meczu podejmie WGiE;
f. w przypadku dwumeczów, jeżeli zdobyte punkty, stosunek setów i małych
punktów obu zespołów są jednakowe, rozegrany zostanie tzw. „złoty set”,
który rozpocznie się 15 minut po zakończeniu drugiego spotkania, na tym
samym boisku, na zasadach obowiązujących w piątym secie. Wówczas
wszelkie sankcje zostają zachowane z poprzedzającego spotkania.
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§ 11
Zasady zmiany terminów rozgrywania spotkań
100. WGiE przysługuje prawo z urzędu, do przełożenia spotkań ustalonych terminarzem
w przypadku kolizji z zawodami międzynarodowymi, zawodami szczebla centralnego
lub innych ważnych przyczyn.
101. Wszystkie pozostałe przesunięcia spotkań mogą nastąpić jedynie za zgodą WGiE.
102. WGiE może wyrazić zgodę na zmianę terminu po wpłynięciu pisemnego wniosku od
zainteresowanego klubu, zawierającego potwierdzenie wyrażenia zgody przez
przeciwników oraz podając datę, miejsce i godzinę rozpoczęcia spotkania w nowym
terminie, uzgodnionym z przeciwnikami. Wniosek winien wpłynąć w terminie
najlepiej na 14 dni przed zawodami, tj.:
a. na 14 dni przed datami poszczególnych spotkań, wynikającymi
z Komunikatów Rozgrywek oraz;
b. na 14 dni przed planowanym, nowym terminem spotkania;
103. Wnioski, które wpłynęły na 3 dni robocze przed jedną z w/w datami, nie będą
rozpatrywane, a spotkanie będzie musiało być rozegrane w pierwotnym terminie.
104. Uzgodniony nowy termin rozegrania zawodów, koniecznie musi być przed końcem
danej rundy. W przypadku zmiany terminu spotkania pomiędzy dwoma zespołami
z jednego klubu, grającymi w jednej kategorii wiekowej oraz w jednej grupie, nowy
termin rozegrania zawodów, koniecznie musi być przed dniem następnej kolejki po
terminie spotkania wyznaczonym w Komunikacie Rozgrywek.
105. Jeżeli kluby nie dojdą do porozumienia w sprawie przełożenia terminu meczu decyzję
o terminie i miejscu rozegrania zawodów podejmie WGiE, a wyznaczony termin jest
ostateczny i nie podlega prawu do odwołania. W przypadku nierozegranie meczu
w terminie wyznaczonym przez WGiE, mecz zostaje unieważniony z orzeczeniem
obustronnego walkowera.
106. O ważności przyczyn decyduje WGiE, którego decyzje w tym względzie są
ostateczne. Zwolnienia lekarskie nie są podstawą do zmiany terminu meczu.
107. Opłaty za zmianę terminu spotkania wyznaczonego zgodnie z komunikatem WGiE
oraz za powtórne pisanie komunikatu lub aneksu do niego, określa Komunikat
Organizacyjny ŁZPS.
108. Opłatę wnosi klub, który wnioskuje o zmianę terminu lub obydwa zainteresowane
kluby, jeżeli wspólnie występują o zmianę terminu meczu lub turnieju.
109. Nie będą pobierane opłaty za spotkania przełożone z urzędu przez WGiE ŁZPS lub
PZPS.

§ 12
Zasady udziału dwóch lub więcej zespołów w rozgrywkach z jednego klubu
110. W rozgrywkach III ligi kobiet i mężczyzn dopuszczane jest wyłącznie udział jednego
zespołu klubowego.
111. W rozgrywkach w kategoriach młodzieżowych można zgłosić dowolną ilość
zespołów.
112. Jeżeli dwa lub więcej zespołów danego klubu gra w tej samej fazie rozgrywek to
zawodnik może grać wyłącznie w jednym zespole bez możliwości zmiany gry
w innym zespole.
113. Jeżeli dwa lub więcej zespołów awansują do dalszych rozgrywek (nie dotyczy rundy
finałowej) to zawodnik musi grać dalej w tym samym zespole.
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114. W przypadku ujawnienia, że zawodnik w danej fazie rozgrywek gra jednocześnie
w dwóch zespołach, wówczas WGiE traktować to będzie jako udział
w grze nieuprawnionego zawodnika.
115. Zespołem macierzystym będzie zespół, w którym zawodnik rozpoczął daną fazę
rozgrywek. O udziale w spotkaniu zawodnika decyduje wpis do protokołu,
potwierdzający jego wejście na parkiet.
116. W przypadku odpadnięcia jednego lub więcej zespołów po zakończeniu fazy
rozgrywek, zespoły awansujące mogą bez żadnych ograniczeń uzupełniać składy
zawodnikami z zespołów tego samego klubu, które nie awansowały do dalszych
rozgrywek.
117. Przez odpadnięcie z dalszej fazy rozgrywek rozumiane jest:
a. zajęcie miejsca w danej fazie nie dające awansu do następnego etapu;
b. wycofanie się zespołu w danej fazie rozgrywek lub po jej zakończeniu;
c. wycofanie zespołu w danej fazie rozgrywek lub po jej zakończeniu przez
WGiE z powodu naruszenia zasad regulaminów ŁZPS lub PZPS.
118. W przypadku awansu przynajmniej jednego zespołu z klubu posiadającego dwa lub
więcej zespołów w danej kategorii wiekowej, do rundy finałowej o miejsca medalowe
(dot. tylko awansu do Finału A), przed rozpoczęciem finałów, zespoły uczestniczące
w tym etapie, mogą się wymieniać zawodnikami z pozostałymi zespołami
uczestniczącymi w rozgrywkach w danej kategorii. Dotyczy to również wymiany
zawodników pomiędzy zespołami, które awansowały do rundy finałowej – Finał A.
Wówczas podczas trwania fazy finałowej zespoły te będą musiały brać udział
w składach ustalonych przed tą fazą, bez możliwości ponownej wymiany
zawodników.
119. Każda wymiana zawodników musi być poprzedzona odpowiedni zgłoszeniem
i wykreśleniem zawodników z danym zespole, na formularzu F-02. Zabronione jest
zgłaszania jednego zawodnika dla dwóch klubów w danej rundzie.

§ 13
Wycofanie się zespołu z rozgrywek
120. WGiE zastrzega możliwość z urzędu wycofania zespołu z rozgrywek (w każdej fazie)
jak również zweryfikowania wyników w trakcie ich trwania lub po ich zakończeniu
w następujących przypadkach:
a. brak uregulowania należności finansowych z tytułu kar finansowych,
wpisowego, składek członkowskich lub innych zaległości wobec ŁZPS oraz
PZPS;
b. trzykrotne zweryfikowanie spotkań, jako walkowery z powodu nieobecności
zespołu na zawodach, a w przypadku systemu turniejowego nieobecności na
jednym turnieju. Poprzez nieobecność uważa się również stawienie się na
zawody z mniejszą ilością zawodników, niż to jest wymagane;
c. trzykrotne zweryfikowanie spotkań, jako walkowery z innych powodów, m.in.:
 oddanie walkowerem spotkania;
 udział w meczu nieuprawnionego zawodnika;
 brak wymaganych dokumentów;
 innych okoliczności spowodowanych z winy klubów, jeżeli wycofanie
zespołu z rozgrywek będzie leżało w interesie współzawodnictwa
sportowego i szkoleniowego.
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121. W przypadku spóźnienia się na zawody, przedstawiciel tego klubu zobowiązany jest
do powiadomienia o tym fakcie Organizatora zawodów (gospodarza) lub sędziego
zawodów.
122. W przypadku wycofania się zespołu w trakcie trwania fazy / rundy, wszystkie wyniki
spotkań, z udziałem wycofanego zespołu w tej fazie / rundzie zostają anulowane.
Wyniki spotkań zakończonych faz / rund zostają zachowane.
123. W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek po zgłoszeniu lub ustaleniu terminarza
oraz w trakcie rozgrywek, WGiE ma prawo nałożyć na klub opłatę zgodną
z Komunikatem Organizacyjnym.

§ 14
Obsługa medyczna
124. W rozgrywkach mistrzowskich na wszystkich ich etapach na meczach
i turniejach obowiązek zabezpieczenia opieki medycznej spoczywa na gospodarzach
spotkań i turniejów bez względu na to czy zawody rozgrywane są w obiekcie klubu –
gospodarza lub innej hali.
125. W pozostałych zawodach piłki siatkowej obowiązek zabezpieczenia obsługi
medycznej spoczywa na organizatorach zawodów.
126. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia obsługi lekarsko – pielęgniarskiej,
gospodarz winien zabezpieczyć odpowiednio wyposażoną apteczkę, zgodną
z obowiązującymi przepisami oraz osobę umiejącą udzielić pierwszej niezbędnej
pomocy medycznej.
127. Na turniejach mistrzowskich – finałowych wojewódzkich oraz na dalszych
rozgrywkach szczebla centralnego wymagana jest obsługa medyczna.

§ 15
Sprawy sędziowskie
128. Komisja Obsad jako organ Wydziału Sędziowskiego ŁZPS jest jedynym organem
uprawnionym w województwie łódzkim, do nominowania sędziów na mistrzowskie
i towarzyskie zawody piłki siatkowej, organizowane przez ŁZPS.
129. Komisja Obsad Wydziału Sędziowskiego ŁZPS nominuje sędziów do sędziowania
zawodów i turniejów mistrzowskich, organizowanych przez kluby sportowe lub inne
instytucje, wyłącznie na pisemny wniosek organizatora zawodów.
130. W czasie rozgrywania zawodów mistrzowskich, wszystkie zagadnienia nie ujęte
przepisami i regulaminami rozstrzyga na miejscu Sędzia Główny, a gdy nie jest on
wyznaczony – Sędzia I zawodów.
131. Warunkiem obsadzenia sędziego na zawody jest posiadanie ważnego certyfikatu
sędziowskiego na dany sezon.
132. Kryteria i warunki jakie musi spełniać sędzia piłki siatkowej do otrzymania certyfikatu
określa Wydział Sędziowski ŁZPS.
133. Koszt certyfikatu sędziego określa Komunikat Organizacyjny ŁZPS.
134. Stawki wynagrodzenia sędziów określone są w Komunikacie Organizacyjnym ŁZPS.
135. Począwszy od etapu rozgrywek szczebla centralnego, organizowanego przez PZPS,
stawki wynagrodzenia sędziów określa:
a. począwszy od Ćwierćfinałów MP w kategoriach młodzieżowych – zarządzenie
Ministerstwa Sportu dotyczących rozgrywek młodzieżowych;
b. począwszy od Półfinałów o wejście do II Ligi – Komunikat Organizacyjny
PZPS.
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136. Koszty obsady sędziowskiej:
a. w rozgrywkach mistrzowskich ŁZPS we wszystkich kategoriach wiekowych
koszty obsady sędziowskiej pokrywa organizator zawodów – gospodarz
zawodów bez względu na miejsce jego rozgrywania, przed rozpoczęciem
zawodów;
b. w rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPS we wszystkich
kategoriach wiekowych koszty obsady sędziowskiej mogą być określone
w odrębnych przepisach PZPS.
137. Sędziowie nominowani na zawody piłki siatkowej przez Wydział Sędziowski ŁZPS
zobowiązani są do przestrzegania postanowień wynikających z Regulaminów
rozgrywek oraz z komunikatów dotyczących rozgrywek, regulaminów sędziowskich,
pisemnych zaleceń, ustalonych procedur postępowania oraz wytycznych
organizacyjnych Wydziału Sędziowskiego ŁZPS, a także innych ogólnych przepisów
i zarządzeń obowiązujących w kulturze fizycznej i sporcie.

§ 16
Kary i opłaty regulaminowe
138. WGiE za naruszenia Przepisów Gry oraz Regulaminów ŁZPS, może nałożyć kary
zgodnie z Taryfikatorem określonym w Komunikacie Organizacyjnym ŁZPS.
139. WGiE w zaistniałych konkretnych przypadkach oraz okolicznościach nieobjętych
w niniejszym taryfikatorze zastrzega sobie prawo nałożenia indywidualnych kar
finansowych w innej wysokości, jeżeli zachodzić będą uzasadnione przesłanki lub
wymagać będą tego względy regulaminowe oraz zasady współzawodnictwa
sportowego.
140. WGiE zastrzega możliwość nakładania kar i opłat regulaminowych w komunikatach
lub odrębnych pismach, w przypadku naruszenia przepisów lub regulaminów
rozgrywek, po zakończeniu rozgrywek lub w tracie ich trwania.
141. Konsekwencją nieuregulowania kar finansowych jest niedopuszczenie do rozgrywek
wszystkich zespołów danego klubu w poszczególnych kategoriach wiekowych,
niezależnie od tego, którego zespołu dotyczyła nałożona kara.

§ 17
Rozpatrywanie protestów, odwołań
142. Klub – uczestnik rozgrywek ma prawo składania protestów i odwołań, a WGiE ma
obowiązek ich rozpatrzenia, jeżeli spełnione zostaną niżej wymienione warunki:
a. protest jest zgłoszony wyłącznie w formie pisemnej w terminie 48 godzin (data
potwierdzenia lub stempla pocztowego) od zakończenia spotkania lub
zaistniałej innej okoliczności będącej przedmiotem protestu (odwołania) albo
od momentu, kiedy wnioskodawca posiadł lub mógł posiąść wiadomość
będącą przedmiotem protestu;
b. sprawa nadaje się do rozstrzygnięcia w zakresie uprawnień i kompetencji
WGiE albo innych wydziałów związku lub Zarządu ŁZPS (lub jego
Prezydium), a przepisy, regulaminy, decyzje administracyjne lub inne akty
prawne nie zastrzegają innych sposobów rozwiązań albo kompetencji innych
organów;
c. wpłacenie kaucji w wysokości określonej w Komunikacie Organizacyjnym
ŁZPS – jest to bezwzględny warunek podjęcia czynności przez WGiE lub inne
wydziały związku, Zarząd lub jego Prezydium.
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143. W przypadku całkowitego uwzględnienia protestu przez WGiE lub Zarząd nastąpi
zwrot kaucji w całości.
144. Przy odrzuceniu protestu kaucja przepada na rzecz związku.
145. Od decyzji podjętych przez Wydziały ŁZPS (w tym wszystkie Piony, Rady, Komisje),
przysługuje prawo odwołania do Zarządu ŁZPS, w terminie 7 dni od daty otrzymania
decyzji.

§ 18
Postanowienia końcowe
146. Zobowiązuje się kluby do zapoznania trenerów i przedstawicieli klubowych, obecnych
na zawodach, z niniejszym regulaminem.
147. Wszyscy Użytkownicy OSEKiZ: Operatorzy Klubowi, Trenerzy, Fizjoterapeuci,
Lekarze, Zawodnicy, ew. Opiekunowie Prawni nieletnich zawodników, muszą
zapoznać się i zaakceptować „Regulamin użytkowania Ogólnopolskiego Systemu
Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS”, będący załącznikiem nr 12 niniejszego
Regulaminu. Regulamin OSEKiZ został opracowany przez PZPS.
148. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie oraz w innych komunikatach
szczegółowych, wszystkie sprawy rozstrzygane będą przez WGiE oraz Zarząd ŁZPS,
na podstawie:
a. komunikatów i decyzji WGiE, innych wydziałów, Zarządu lub jego
Prezydium;
b. komunikatów i regulaminów PZPS;
c. Statutu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej oraz regulaminów pracy
poszczególnych wydziałów;
d. innych dokumentów.
149. Zarząd ŁZPS zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu,
po zatwierdzeniu Przepisów Sportowo-Organizacyjnych przez Zarząd PZPS.
150. Komunikat Organizacyjny ŁZPS i PZPS oraz Komunikaty szczegółowe dla danej
klasy rozgrywek są dostępne na stronie internetowej ŁZPS – www.siatka-lodzkie.pl.
151. Regulamin Rozgrywek ŁZPS wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd
ŁZPS, tj. 6 lipca 2020 r.
Za Zarząd
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Klub sportowy ............................................................................................................................
( dokładna nazwa zgodna ze statutem)

posiadający osobowość prawną, działający w oparciu o Statut zarejestrowany w
................................................................................................w dniu ........................................
pod nr .................................. posiadający swoją siedzibę w .....................................................
....................................................................................................................................................
( dokładny adres, kod pocztowy, województwo)

Wnioskuje o przyjęcie w poczet członków Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej zgodnie
z § 11, ust. 1 i 3 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej.
Jednocześnie zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień statutu ŁZPS, terminowego
opłacania składek członkowskich oraz do przestrzegania uchwał, regulaminów, zarządzeń
postanowień Zarządu ŁZPS w Łodzi.

.................., dnia .......................

Za Zarząd

........................................

.............................................

Pieczęć klubu

Prezes klubu

Wpisano w rejestrze członów
Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Łodzi
Pod Nr ....................
Dnia : ................................
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

ANKIETA INFORMACYJNA KLUBU – CZŁONKA ŁZPS

1. Nazwa Klubu
…...................................................................................................................................................
2. Adres Oficjalny Klubu
…...................................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż oficjalny)
…...................................................................................................................................................
4. Telefon

…....................................................

5. Fax

…....................................................

6. Adres strony internetowej …....................................................................................................
7. Adres poczty e-mailowej do korespondencji
…...................................................................................................................................................
8. Imię i Nazwisko oraz inne dane osoby/osób odpowiedzialnych za sprawy piłki siatkowe
w klubie (adres zam., telefon, fax, e-mail)
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Inne informacje, w tym określenie udziału w rozgrywkach danej kategorii wiekowej
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

ZOBOWIĄZANIE

My niżej podpisani, oficjalnie zgłaszamy klub .........................................................................
do rozgrywek organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki
Siatkowej. Jednocześnie potwierdzamy, że klub zobowiązuje się przestrzegać przepisów
i regulaminów ŁZPS, PZPS oraz FIVB.

.................., dnia .......................

....................................

Pieczątka Klubu

Prezes Klubu

...................................................
Dyrektor Klubu
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Załącznik nr 4
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

1.

Imię i nazwisko zawodnika / czki:
………………….………………………………….….………………………………………

Data urodzenia zawodnika / czki:
D

D

-

M

M

-

R

R

R

R

Nr PESEL :

2.

Miejsce urodzenia zawodnika/czki: …..……………………………………………………………………

3.

Adres zamieszkania zawodnika/czki:………………...…………………………………………….……….

4.

Adres / y e-mail: zawodnika/czki……………………………………...……………......................………
opiekunów prawnych1: ………………….…………………………………..……………………..………

5.

Nr / y telefonów kontaktowych:
zawodnika/czki:………………………………………………….….………..………….…..……...………
opiekunów prawnych1 : ………………………………………………….………...............……..….…….
Oświadczam/y * że:

1.

Wyrażam/y* zgodę na cosezonowe wydanie licencji

2.

Wyrażam /y* zgodę na uprawianie piłki siatkowej w/w zawodnikowi / czce w Klubie Sportowym:
……………………………………………………………………………………………………………
i udział w rozgrywkach organizowanych przez: Klub, Łódzki Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek
Piłki Siatkowej w Warszawie.

3.

Wyrażam/y* zgodę na udział w/w zawodnika / czki we wszystkich wyjazdach na mecze poza siedzibę
klubu środkami transportu organizowanymi przez Klub.

4.

Wyrażam/y* zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych i danych
osobowych

mojego

dziecka

/

podopiecznego*

w

bazie

………………………………………………………………………….

danych
i

Klubu

Rejestrze

Sportowego
Zawodników

Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
5.

Wyrażam/y* zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących udziału w/w zawodnika / czki
w zajęciach i rozgrywkach na podane wyżej adresy e-mail.

6.

Wyrażam/y* zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego* do celów
związanych z promocją Klubu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub
nagrania wykonane podczas treningów i meczów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej
Klubu, wykorzystane w materiałach promocyjnych oraz publikowane w mediach.

7.

Oświadczam/y*, że zostałam/em* zostaliśmy* poinformowana/ny/ni* o prawach i obowiązkach
zawodniczych oraz zasadach i możliwościach zmiany barw klubowych.

8.

Zobowiązuję/my* się do przestrzegania statutu Klubu, przepisów dyscyplinarnych oraz regulaminów
Łódzki Związku Piłki Siatkowej i Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Stwierdzam, że znany mi jest Statut Klubu oraz przepisy i regulaminy obowiązujące w WZPS
i PZPS, zobowiązuję się do sumiennego wypełniania obowiązków nałożonych na mnie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych jest Klub
…………......................................................................................................................... .............................
Dane będą wykorzystywane do prawidłowego przeprowadzenia rozgrywek piłki siatkowej oraz
rejestracji w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników. Ponadto niniejsza zgoda
obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące wizerunku mojego Pani/Pana (syna/córki),
w szczególności plakaty, ulotki, bilboardy, foldery, inne drukowane materiały promocyjne,
relacje i spoty telewizyjne, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie
(w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube), itp.
Posiada Pani/Pan (syna/córki) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgodny na
przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną przekazane do Archiwum Państwowego po
15 latach od wycofania zgody lub żądaniu usunięcia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana (syna / córki / podopiecznego) - narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO.

Data …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis opiekuna/opiekunów* prawnych
……………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis zawodniczki/zawodnika
*- niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 5
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

Nadanie dostępu do
Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników
Klub:

.................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna:

.................................................................................................................
E-mail:

.................................................................................................................
Tel:

.................................................................................................................
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą
w Warszawie, ul. Puławska 383, kod pocztowy 02-801, adres e-mail: pzps@pzps.pl, tel. 22 462 82 20.
Dane będą wykorzystywane do rejestracji w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W przypadku cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną przekazane do
Archiwum Państwowego po 15 latach od wycofania zgody lub żądaniu usunięcia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

............................

............................

............................

Pieczątka klubu

Data

Prezes klubu

Załącznik nr 6
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH

Ja....................................................................................... urodzony/a ......................................
w ................................. oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam
pełną zdolność do czynności prawnych.

.................................. dnia ....................................................
Miejscowość

..............................................
podpis

Załącznik nr 7
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

…..............................., dnia ….................
Miejscowość
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
…....................................................................................................................................
Imię i nazwisko

…....................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia

…....................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania

PESEL …...............................................................
Orzeczenie lekarskie
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................

…...........................................
Podpis i pieczęć lekarza

Załącznik nr 8
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

ANKIETA TRENERA / FIZJOTERAPEUTY / LEKARZA
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ
(Proszę wypełnić drukowanymi literami)

1. Imię i nazwisko:

…..............................................

2. Imię ojca: ....................
3. Data i miejsce urodzenia:
4. PESEL:

Imię matki:

........................

............................................................................

…..............................................

5. Adres zamieszkania :

.....................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość)

………………………........................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

6. Adres do korespondencji :

.....................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość)

..............................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

7. Telefon kontaktowy:
8. E-mail

………………………………
..………………………………

9. Posiadana klasa trenera …...........................................................................
10. Data i miejsce ukończenia kursu trenerskiego (fizjoterapeuty):
.............................................................................................................................
11. Numer dyplomu trenerskiego / fizjoterapeuty / lekarza oraz organ wydający (pełna
nazwa i adres instytucji) ........................................................….........................................
.................................................................................................
12. Wykształcenie: średnie, wyższe - licencjat, wyższe – magisterskie
13. Uprawnienia pedagogiczne : TAK / NIE
14. Obecna licencja trenerska ŁZPS ........................................................................................
(nr licencji)

(data wydania)

…..................................................
(podpis trenera)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów Łódzkiego
Związku Piłki Siatkowej, Polskiego Związku Piłki siatkowej oraz FIVB.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą
w Warszawie, ul. Puławska 383, kod pocztowy 02-801, adres e-mail: pzps@pzps.pl, tel. 22 462 82 20 oraz
Łódzki Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Łodzi, adres e-mail: biuro@siatka-lodzkie.pl, tel.
509 022 701.
Dane będą wykorzystywane do prawidłowego przeprowadzenia rozgrywek piłki siatkowej oraz rejestracji
w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników. Ponadto niniejsza zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji dotyczące wizerunku mojego Pani/Pana (syna/córki) , w szczególności plakaty, ulotki,
bilboardy, foldery, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, publikacje
w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych
Facebook, Twitter, YouTube), itp.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W przypadku cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną przekazane do
Archiwum Państwowego po 15 latach od wycofania zgody lub żądaniu usunięcia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Łódź, dnia …..........................................
….......................................................
(imię i nazwisko)

…..............................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 9
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

……………………… dnia ………….…
miejscowość

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH
W SEZONIE ………………………..

DANE ZESPOŁU
NAZWA ZESPOŁU
(jeżeli w klubie zgłoszone zostaną zespoły o różnych nazwach, zgłoszenie winno być przesłane dla każdej nazwy zespołów osobno):

NAZWA KLUBU I ADRES SIEDZIBY KLUBU:

DANE KONTATKOWE KLUBU:

tel.

e-mail

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK:
KATEGORIA

Adres e-mail

Ilość
zespołów

Osoba upoważniona
do kontaktów z ŁZPS

Telefon

(do osoby prowadzącej)
jeżeli inny niż do klubu

Ilość
zespołów

Osoba upoważniona
do kontaktów z ŁZPS

Telefon

(do osoby prowadzącej)
jeżeli inny niż do klubu

SENIOR
SENIOR
zgodnie z § 6 pkt 67

JUNIOR
JUNIOR MŁ.
MŁODZIK
KATEGORIA

Adres e-mail

SENIORKA
SENIORKA
zgodnie z § 6 pkt 67

JUNIORKA
JUNIORKA MŁ.
MŁODZICZKA

ZOBOWIĄZANIE:
My niżej podpisani, oficjalnie zgłaszamy klub do w/w rozgrywek organizowanych
przez ŁZPS. Jednocześnie:
1. potwierdzamy,
ze
klub
zobowiązuje
się
przestrzegać
przepisów
i regulaminów PZPS;
2. zgody na przekazanie w/w danych pozostałym klubom uczestniczących
w rozgrywkach w danej kategorii, klub zobligowany jest przechowywać w oryginale.

-------------------------Podpis Prezesa Klubu

-----------------------Pieczątka Klubowa

Załącznik nr 10
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

SYSTEMY ROZGRYWEK – TABELE BERGERA
1. Tabela dla 3 lub 4 zespołów
1 dzień
1-(4)
2-3

2 dzień
(4)-3
1-2

3 dzień
2-(4)
3-1

2. Tabela dla 5 lub 6 zespołów
1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień
1-(6)
(6)-4
2-(6)
(6)-5
3-(6)
2-5
5-3
3-1
1-4
4-2
3-4
1-2
4-5
2-3
5-1

W turniejach 1 - 2 dniowych
Dla grupy 5 zespołowej:
2-5, 3-4, 1-2, 5-3, 1-4, 2-3, 4-5, 3-1, 4-2, 5-1
Dla grupy 6 zespołowej:
1-6, 2-5, 3-4, 1-2, 6-4, 5-3, 2-6, 3-1, 4-5, 2-3,
6-5, 1-4, 3-6, 4-2, 5-1

3. Tabela dla 7 lub 8 zespołów
1 dzień
2 dzień
3 dzień
1-(8)
(8)-5
2-(8)
2-7
6-4
3-1
3-6
7-3
4-7
4-5
1-2
5-6

4 dzień
(8)-6
7-5
1-4
2-3

4. Tabela dla 9 lub 10 zespołów
1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień
1-(10)
(10)-6
2-(10)
(10)-7
2-9
7-5
3-1
9-5
3-8
8-4
4-9
8-6
4-7
9-3
5-8
1-4
5-6
1-2
6-7
2-3

5 dzień
3-(10)
4-2
5-1
6-9
7-8

5 dzień
3-(8)
4-2
5-1
6-7
6 dzień
(10)-8
9-7
1-6
2-5
3-4

6 dzień
(8)-7
1-6
2-5
3-4

7 dzień
4-(10)
5-3
6-2
7-1
8-9

7 dzień
4-(8)
5-3
6-2
7-1

8 dzień
(10)-9
1-8
2-7
3-6
4-5

9 dzień
5-(10)
6-4
7-3
8-2
9-1

5. Tabela dla 11 lub 12 zespołów
1 dzień
1-(12)
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7

2 dzień
(12)-7
8-6
9-5
10-4
11-3
1-2

3 dzień
2-(12)
3-1
4-11
5-10
6-9
7-8

4 dzień
(12)-8
9-7
10-6
11-5
1-4
2-3

5 dzień
3-(12)
4-2
5-1
6-11
7-10
8-9

6 dzień
(12)-9
10-8
11-7
1-6
2-5
3-4

7 dzień
4-(12)
5-3
6-2
7-1
8-11
9-10

8 dzień
(12)-10
11-9
1-8
2-7
3-6
4-5

9 dzień
5-(12)
6-4
7-3
8-2
9-1
10-11

10 dzień
(12)-11
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6

11 dzień
6-(12)
7-5
8-4
9-3
10-2
11-1

6. Tabela dla 13 lub 14 zespołów
1
dzień
1-(14)
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8

2
dzień
(14)-8
9-7
10-6
11-5
12-4
13-3
1-2

3
dzień
2-(14)
3-1
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9

4
dzień
(14)-9
10-8
11-7
12-6
13-5
1-4
2-3

5
dzień
3-(14)
4-2
5-1
6-13
7-12
8-11
9-10

6
dzień
(14)-10

11-9
12-8
13-7
1-6
2-5
3-4

7
dzień
4-(14)
5-3
6-2
7-1
8-13
9-12
10-11

8
dzień
(14)-11

12-10
13-9
1-8
2-7
3-6
4-5

9
dzień
5-(14)
6-4
7-3
8-2
9-1
10-13
11-12

10
dzień
(14)-12

13-11
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6

11
dzień
6-(14)
7-5
8-4
9-3
10-2
11-1
12-13

12
dzień
(14)-13

1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7

13
dzień
7-(14)
8-6
9-5
10-4
11-3
12-2
13-1

Załącznik nr 13
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

Wyposażenie hal podczas zawodów
Rodzaj wyposażenia
Siatka do gry
Siatka zapasowa
Zabezpieczenie słupków
Antenki
Zapasowe antenki
Stanowisko sędziego
Protokoły
Kartki na ustawienie
Tabliczki do zmian zawodników
Miara do mierzenia wysokości siatki
Ręczna tablica wyników
Manometr, pompka
Kamizelka dla Libero
Piłki do gry i rozgrzewki
Pole rozgrzewki
Nagłośnienie
Pole kar + 2 krzesła (dla każdego
zespołu)
Stolik dla sekretarza i sędziego
głównego
Sygnalizator / dzwonek na stoliku
sekretarza
Krzesła dla trenera i asystenta
trenera
Ławki dla zawodników (dla 9 osób)
bądź 9 krzeseł
Oświetlenie hali
Osobna szatnie dla sędziów

Rozgrywki
młodzieżowe

III liga

Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Zalecane
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Zalecane
Zalecane
Obowiązkowe
Zalecane
Nieobowiązkowe

Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Zalecane
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Zalecane
Zalecane
Obowiązkowe
Zalecane
Nieobowiązkowe

Turnieje finałowe we
wszystkich
kategoriach
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Zalecane
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Zalecane
Zalecane
Obowiązkowe
Obowiązkowe
Obowiązkowe

Zalecane

Zalecane

Obowiązkowe

Obowiązkowe

Obowiązkowe

Obowiązkowe

Zalecane

Zalecane

Obowiązkowe

Obowiązkowe

Obowiązkowe

Obowiązkowe

Obowiązkowe

Obowiązkowe

Obowiązkowe

Obowiązkowe
Obowiązkowe

Obowiązkowe
Obowiązkowe

Obowiązkowe
Obowiązkowe

Załącznik nr 12
do Regulaminu Rozgrywek ŁZPS

Regulamin użytkowania Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów
i Zawodników PZPS *
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady i warunki użytkowania z Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji
Klubów i Zawodników PZPS siatkówki halowej w Polsce (w skrócie OSEKiZ)
§ 2.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące
znaczenie:
1. Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi,
konieczny do autoryzowanego dostępu do Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji
Klubów i Zawodników, nadawane przez system z możliwością zmiany przez
Użytkownika,
2. Login - jawny ciąg znaków adres e-mailowy, konieczny do autoryzowanego dostępu
do Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników, definiowany przez
Użytkownika – operatora klubowego/ operatora Wojewódzkiego Związku Piłki
Siatkowej, operatora Polskiego Związku Piłki Siatkowej/ operatora Profesjonalnej
Ligii Piłki Siatkowej podczas Rejestracji,
3. Rejestracja zawodnika - czynność dokonywana przez upoważnionego pracownika
klubu sportowego (operatora klubowego), operatora WZPS, w celu zatwierdzenia
rejestracji i uzyskania dostępu do Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów
i Zawodników za pośrednictwem sieci Internet w ramach dostępu do swoich danych,
4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Polski
Związek Piłki Siatkowej ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa (w skrócie: PZPS),
a w jego imieniu Zarząd,
5. Administratorem Systemu Informatycznego - osoba wyznaczona przez Administratora
danych osobowych odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych
osobowych w systemie informatycznym i nadzorująca przetwarzanie danych
osobowych w systemie informatycznym.
6. Użytkownik systemu jest osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych
w systemie.
II. Zasady uzyskiwania dostępu do Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów
i Zawodników PZPS
§ 1.
Elektroniczny Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS jest dostępny
dla Użytkowników, którymi są:
1. Zawodnik,
2. Klub,
3. Operator WZPS,
4. Trener,
5. Lekarz,
6. Masażysta/Fizjoterapeuta,
7. Operator PZPS,
8. Operator PLPS.

§ 2.
Warunkiem korzystania z OSEKiZ, jest uzyskanie w drodze Rejestracji statusu Użytkownika
przez Zawodnika, operatora klubowego, operatora wojewódzkiego związku piłki siatkowej,
trenerów, lekarzy, masażystów/fizjoterapeutów. Dostęp do OSEKiZ wymaga od Użytkownika
zalogowania się z podaniem Loginu i Hasła. Każdemu z poszczególnych Użytkowników
nadany zostanie zakres uprawnień, na podstawie którego będą uprawnieni do poruszania się
w systemie oraz weryfikacji i zmiany swoich danych.
§ 3.
Każdy z użytkowników nie może udostępniać osobom trzecim swojego loginu oraz hasła.
§ 4.
Rejestracja Użytkownika obejmuje:
1. wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych (imię/nazwisko/data
i miejsce urodzenia /adres zamieszkania/ PESEL/ obywatelstwo/email/ nr licencji) na
podstawie pisemnej deklaracji wypełnionej i podpisanej przez zawodnika,
a w przypadku osoby niepełnoletniej obowiązek poświadczenia powyższych danych
przez jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego,
2. akceptację niniejszego Regulaminu,
3. wyrażenie przez Zawodnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej w jej imieniu przez
przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych
osobowych w elektronicznym Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów
i Zawodników PZPS poprzez podpisanie wypełnionego formularza przez Zawodnika
lub jego Przedstawiciela Ustawowego/opiekuna prawnego oraz zaznaczenie
w odpowiedniej kratce w systemie elektronicznym zgody przez osobę lub jego
Przedstawiciela Ustawowego/opiekuna prawnego, której dane dotyczą do
przetwarzania danych osobowych. Poprzez podpisanie wypełnionego Formularza
przez Zawodnika lub jego Przedstawicieli Ustawowych oraz zaznaczenie właściwego
miejsca w zakładce dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w systemie
elektronicznym wyrażona zostaje, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016.922), dobrowolna zgoda:
a. na umieszczenie swoich danych osobowych w elektronicznym Ogólnopolskim
Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników oraz na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w formularzu przez Polski Związek Piłki Siatkowej
z siedzibą w Warszawie, ul. Puławskiej 383, 02-801 Warszawa i operatorowi
elektronicznego systemu ogólnopolskiej ewidencji klubów i zawodników, dla
celów statutowych PZPS, przekazywanie tych danych osobowych podmiotom
współpracującym z nimi, a w szczególności klubom sportowym korzystającym
z elektronicznego systemu ogólnopolskiej ewidencji klubów i zawodników,
wojewódzkim Związkom Piłki Siatkowej, członkom Polskiego Związku Piłki
Siatkowej, podmiotom zarządzającym rozgrywkami sportowymi, w celu
umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ogólnopolskiej ewidencji
klubów i zawodników oraz zapewnienia jego funkcjonalności zgodnie
z regulaminem,
b. na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w formularzu
i umieszczonych w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników
przez Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, ul. Puławskiej
383, 02-801 Warszawa, w celach reklamowych, promocyjnych
i marketingowych, przekazywanie tych danych osobowych podmiotom

współpracującym z nim, w szczególności sponsorom Polskiego Związku Piłki
Siatkowej.
Ponadto poprzez podpisanie wypełnionego Formularza przez Zawodnika lub jego
Przedstawicieli Ustawowych wyrażona zostaje, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2016.666), zgoda na
wykorzystanie, w tym powielanie i rozpowszechnianie, wizerunku Zawodnika, utrwalonego
na fotografii załączonej do Formularza:
a. przez Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska
383, 02-802 Warszawa, w związku z jego działalnością statutową,
w szczególności poprzez jego publikację na stronach internetowych Polskiego
Związki Piłki Siatkowej, w związku koniecznością umożliwienia obsługi
elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników oraz zapewnienia
jego funkcjonalności zgodnie z regulaminem,
b. przez Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej, kluby sportowe w związku
z koniecznością umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ewidencji
klubów i zawodników oraz zapewnienia jego funkcjonalności zgodnie
z regulaminem.
§5
1. W ramach Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników stosowane są
takie środki ochrony jak identyfikator i hasło dostępu do danych na poziomie aplikacji
– dla każdego użytkownika systemu wyznaczony jest odrębny identyfikator,
Użytkownicy maja dostęp do aplikacji umożliwiający dostęp tylko do tych danych
osobowych, do których mają uprawnienia.
2. Uprawnienia do przetwarzania danych osobowych poszczególnym Użytkownikom
nadaje operator PZPS.
§ 6.
1. Odmowa rejestracji Użytkownika/Zawodnika bądź też odebranie statusu Użytkownika
następuje w przypadku, gdy:
1) weryfikacja danych wpisanych przez Użytkownika w Formularzu przebiegła
negatywnie.
2) weryfikacja poprawności wpisanych przez Użytkownika danych wskazuje,
że dane te są nieprawidłowe.
3) Użytkownik utracił prawo dostępu do systemu w związku z tym, gdy osoba ta
przestała być pracownikiem PZPS, WZPS, klubu sportowego, Zawodnikiem,
Trenerem, masażystą/fizjoterapeutą.
4) Zawodnik nie wyraził zgody na umieszczenie swoich danych osobowych
w elektronicznym Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników
lub/i na przetwarzanie tych danych, o których mowa w § 4 pkt 3 Regulaminu.
5) Użytkownik w sposób nieuprawniony dokonał zmian, usunął, zniszczył,
uszkodził lub utrudniał dostęp do kont innych Użytkowników.

III. Obowiązki Użytkownika
§ 1.
1. Wypełniając Formularz Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem
faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
2. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań, które
mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie systemu, a także działań
polegających na nieuprawnionym niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu,
utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników.
3. Zgodnie z wytycznymi GIODO Użytkownik ma obowiązek zmiany hasła nie rzadziej
niż raz na miesiąc.
IV. Zakres odpowiedzialności
§ 1.
1. PZPS nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania
z OSEKiZ, wskutek przyczyn niezależnych od PZPS (np. awaria łącza
internetowego) lub z przyczyn technicznych (konserwacja lub wymiana
sprzętu)
2) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające
prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej
Użytkownika,
3) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika
bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z OSEKiZ,
w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego
Użytkownika
wirusów
komputerowych
i
innego
szkodliwego
oprogramowania.
4) brak dostępności do OSEKiZ w związku z awarią systemu łączności
telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy
telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na
przyczyny.
5) szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym
awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do PZPS oraz osób trzecich za:
1) treść podanych przez siebie informacji,
2) szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz
Hasła.
3) nieprawidłowe działanie OSEKIZ w wyniku niewłaściwego, niezgodnego
z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystania przez Użytkownika.

V. Postanowienia końcowe
§ 1.
Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników stanowi własność PZPS i jest objęty
ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
§ 2.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
§ 3.
PZPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
§ 4.
Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich
opublikowania na stronie www.pzps-rejestracja.pl
§ 5.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

* (dokument został opracowany przez PZPS)

