KOMUNIKAT NR 1
(wstępny dla wszystkich kategorii rozgrywek)

WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY
NA SEZON ROZGRYWKOWY
2022/2023

Wrocław 31.07.2022

KOMUNIKAT Nr 1/2022-2023
WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ
OBEJMUJĄCY USTALENIA REGULAMINOWE, ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM
KLUBÓW SPORTOWYCH W ROZGRYWKACH PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN
WSZYSTKICH
LIG I KATEGORII WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W SEZONIE

2022/2023
I . USTALENIA WSTĘPNE
Niniejszy komunikat jest wstępną informacją o systemie rozgrywek i ustaleniach
regulaminowych (jest to uzupełnienie Przepisów Sportowo – Organizacyjnych DZPS
2022/2023), związanych z uczestnictwem klubów sportowych w rozgrywkach w
sezonie 2022/2023.
W rozgrywkach Seniorek/Seniorów najwyższą klasą rozgrywkową będzie:
I Liga Dolnośląska Mężczyzn
I Liga Dolnośląsko – Lubuska Kobiet
Ligi młodzieżowe będą miały następujące nazwy:
Dolnośląska Liga Juniorów
Dolnośląska Liga Juniorek
Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych
Dolnośląska Liga Juniorek Młodszych
Dolnośląska Liga Młodzików (tu z numeracją lig)
Dolnośląska Liga Młodziczek (tu z numeracją lig)
W razie pozyskania sponsora nazwa jego będzie umieszczona na początku
nazwy ligi!!
W sezonie 2022/2023 planuje się rozdzielenie terminarza rozgrywek
młodzieżowych w różnych kategoriach wiekowych (wystąpi zbieżność terminów
zawodów Juniorek/Juniorów z Młodziczkami/Młodzikami), a także niełączenie

rozgrywek Juniorek/Juniorów z rozgrywkami I Ligi Dolnośląskiej oraz I Ligi Dolnośląsko
_ Lubuskiej.
➢ w rozgrywkach Juniorek Młodszych/Juniorów Młodszych mecze odbywać
się będą w soboty i sporadycznie w środy
➢ w rozgrywkach Juniorek/Juniorów mecze odbywać się będą w niedziele
➢ w rozgrywkach Młodziczek/Młodzików mecze odbywać się będą w
niedziele
➢ w rozgrywkach Seniorek/Seniorów mecze odbywać się będą w soboty

II. SYSTEM ROZGRYWEK SENIOREK/SENIORÓW
A. I Liga DOLNOŚLĄSKO - LUBUSKA Kobiet
Systemem ligowym mecz i rewanż, następnie faza finałowa 4 drużyn
B. I Liga DOLNOŚLĄSKA Mężczyzn
Systemem ligowym mecz i rewanż, następnie faza finałowa 4 drużyn
III. SYSTEM ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH
Rozgrywki młodzieżowe prowadzone będą w następujący sposób:
- Juniorki/Juniorzy – Systemem ligowym mecz i rewanż, następnie faza finałowa
4 drużyn
- Juniorki Młodsze/Juniorzy Młodsi – Systemem ligowym mecz i rewanż,
następnie faza finałowa 4 drużyn
- Młodziczki/Młodzicy – system ligowy, ze spadkami i awansami w trakcie sezonu.
Liga rozgrywana w formule turniejów, a 4 najlepsze zespoły zagrają w turnieju
finałowym

Rozgrywki Młodziczek/Młodzików mogą pokrywać się z rozgrywkami Plus Ligi, LSK
oraz lig I, II, oraz I Ligi Dolnośląskiej i I Ligi Dolnośląsko - Lubuskiej.
Po rozegraniu lig i turniejów grup młodzieżowych wyłonieni zostaną finaliści rozgrywek
w województwie dolnośląskim.
We wszystkich kategoriach młodzieżowych rozgrywane będą turnieje finałowe, które
jednocześnie będą „turniejami dodatkowymi” w przypadkach, gdy zespoły startujące
w rozgrywkach posiadają zawodniczki/zawodników w Szkole Mistrzostwach
Sportowego PZPS.
Finały rozgrywek młodzieżowych rozgrywane będą w formie turniejów 2-3 dniowych.
W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek większej liczby zespołów zostaną one
podzielone na grupy i rozgrywki zostaną rozegrane w dwóch, trzech lub czterech
fazach.
III. TERMINY ROZGRYWEK

Szczegółowe terminarze poszczególnych lig i kategorii wiekowych oraz
gospodarzy zawodów (w tym turniejów) określi WGiD uwzględniając:
- zgłoszenia klubów do rozgrywek,
- wytyczne PZPS w sprawie systemów i terminów zawodów w sezonie
2022/2023.
Konkretne ustalenia systemowe oraz informacje dotyczące Rozgrywek będą
zawarte w terminarzach rozgrywek poszczególnych lig i kategorii wiekowych. Zostaną
one przekazane do wiadomości klubów sportowych w sierpniu i wrześniu 2022 r.
poprzez informację na stronie internetowej DZPS.
Wstępnie informujemy:
•

rozgrywki młodzieżowe:

Młodzik /Młodziczka w niedzielę 18 września 2022r.
Juniorka Młodsza/ Junior Młodszy w sobotę 24 września 2022 r.

Junior/Juniorki w niedzielę 02październik 2022 r.
•

rozgrywki seniorskie:

I Liga Dolnośląska Mężczyzn i I Liga Dolnośląsko – Lubuska Kobiet w sobotę 24
września 2022 r.

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE PO ZGŁOSZENIU ZESPOŁÓW DO ROZGRYWEK !!!!!!!

IV. USTALENIA REGULAMINOWE ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM KLUBÓW W

ROZGRYWKACH
ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
Termin potwierdzenia przez kluby udziału we wszystkich rozgrywkach seniorskich i
młodzieżowych, z wyłączeniem młodzików i młodziczek, prowadzonych przez WGiD
DZPS, ustala się do:
► 04 września 2022 r. ◄
Termin potwierdzenia przez kluby udziału rozgrywkach młodzików i młodziczek,
prowadzonych przez WGiD DZPS, ustala się do:
► 14 sierpnia 2022 r. ◄

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod
linkiem formularza online
Po wyżej wymienionym terminie klub, musi liczyć się z tym, że nie zostanie do nich
przyjęty, a w przypadku zakwalifikowania do rozgrywek z konsekwencjami
regulaminowymi.

OPŁATY ZA UDZIAŁ W ROZGRYWKACH
Na sezon 2022/2023 wysokość opłat została opublikowana w Komunikacie
Organizacyjnym DZPS na sezon 2022/2023.
Opłaty za udział w rozgrywkach piłki siatkowej należy przekazać na konto:

Santander Bank Polska S.A.
Nr 65 1090 2398 0000 0001 1398 8156
z wyraźnym dopiskiem „wpisowe ” w terminie do dnia
► 04.09.2022 r ◄
Warunkiem przyjęcia zespołu (zespołów) do rozgrywek i uwzględnienia go (ich) w
terminarzu rozgrywek jest wpłata za udział w rozgrywkach !
Kluby zalegające z zapłatą nałożonych w minionym sezonie kar finansowych i
innych opłat na rzecz DZPS-u, nie zostaną ujęte w rozgrywkach (uregulowania
zaległości wraz z ustawowymi odsetkami należy dokonać do 12 sierpnia 2022r )
Ponadto, jeżeli zostanie nałożona na klub opłata finansowa:
- za wycofanie zespołu z rozgrywek,
- bądź za oddanie spotkań mistrzowskich walkowerem,
a opłata nie zostanie przez klub w terminie i określonej wysokości uregulowana,
wówczas automatycznie zawieszone zostaną w rozgrywkach prowadzonych i
weryfikowanych przez WGiD DZPS, wszystkie zespoły tego klubu do momentu
uregulowania zaległości finansowych.
WERYFIKACJA SAL I OBIEKTÓW SPORTOWYCH.
Wszystkie obiekty sportowe zweryfikowane w poprzednich sezonach do rozgrywania
zawodów mistrzowskich w piłce siatkowej na obszarze województwa dolnośląskiego,
(na podstawie arkuszy WGiD) zachowują weryfikację na sezon 2022/2023 z wyjątkiem
SP 97 na ul. Pawłowa we Wrocławiu.

Kluby zgłaszające się do rozgrywek, zobowiązane są wskazać, w której sali
(z aktualnej listy WGiD) będą rozgrywane mecze!!!!!
Sale, które nie zostaną przez kluby wskazane w formularzu zgłoszeniowym,
automatycznie zostaną wykreślone z listy sal zweryfikowanych i będą w przyszłości
podlegały weryfikacji jak każda nowa sala.

Klub, który pragnie rozgrywać mecze w sali dotychczas niezweryfikowanej, powinien
złożyć wniosek zgłoszeniowy obiektu sportowego na Wzór zgłoszenia sali sportowej do
rozgrywek
(dostępny na stronie internetowej DZPS – www.dzps.pl) przed
rozpoczęciem sezonu lub w trakcie jego trwania. Opłata za weryfikację sali wynosi 100
(sto) zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA ZAWODNICZEK/ZAWODNIKÓW W ROZGRYWKACH
SENIOREK / SENIORÓW.
W sezonie 2022/2023 w rozgrywkach Seniorek/Seniorów w województwie
dolnośląskim będą obowiązywały przepisy i
regulaminy dotyczące udziału
zawodniczek i zawodników w zawodach piłki siatkowej:
W rozgrywkach DZPS zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać dokumenty
wymienione w § 39 i § 76 w Przepisach Sportowo - Organizacyjnych DZPS na sezon
2023/2023.

Zasady wydawania licencji zawodniczej:
Opisane są w § 33 i § 34 w Przepisach Sportowo - Organizacyjnych DZPS na sezon
2022/2023.
Zasady potwierdzania ważności licencji zawodniczej:
Opisana jest w § 38
2022/2023.

w Przepisach Sportowo - Organizacyjnych DZPS na sezon

Każdy klub, który posiada w rozgrywkach Seniorek/Seniorów zespoły w różnych ligach,
zobowiązany jest zgłosić do DZPS we Wrocławiu przed rozpoczęciem rozgrywek
nazwiska 10 (dziesięciu) najlepszych zawodniczek/zawodników, które/którzy nie będą
uczestniczyć w rozgrywkach lig niższych.
➢ Zawodniczki/zawodnicy lig wyższych (zgłoszona 10- tka przez klub tzw.
„trzon” zespołu) nie będą mogli występować w zespołach tego samego
klubu sportowego w rozgrywkach lig niższych.
➢ Lista zawodniczek/zawodników tzw. „trzonu” zespołu będzie
weryfikowana przez PZPS po I rundzie rozgrywek na wniosek klubu.
➢ Zawodnicy lig niższych mogą w trakcie sezonu uzupełniać skład ligi
wyższej.
Kierownictwo i trenerzy zespołów danego klubu zobowiązani są do kontroli udziału
zawodniczek/zawodników lig wyższych w niższych oraz obliczania ilości rozegranych
meczów przez zawodniczki/zawodników z „trzonu” zespołu grającego w lidze wyższej.
Uwaga! Udział zawodniczki/zawodnika z „trzonu” zespołu w rozgrywkach ligi niższej,
powoduje zweryfikowanie meczu jako walkower dla zespołu przeciwnego.
► Trzony zespołów należy nadesłać do dnia 18.09.2022 r. do WGiD DZPS ◄

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH.
Przepisy dotyczące zmiany barw klubowych zawiera Regulamin Zmiany Barw Klubowych
PZPS sezon 2022/2023 i został opublikowany w oddzielnym dokumencie.

WARUNKI
UCZESTNICTWA
ZAWODNICZEK/ZAWODNIKÓW
ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH.

W

I. Rozgrywki Juniorek / Juniorów.
W rozgrywkach Juniorek/Juniorów mogą w sezonie 2022/2023 uczestniczyć zawodniczki /
zawodnicy urodzeni od 01.01.2004 r. do 31.12.2005 i młodsi

II. Rozgrywki Juniorek Młodszych / Juniorów Młodszych.
W rozgrywkach Juniorek Młodszych / Juniorów Młodszych mogą w sezonie 2022/2023
uczestniczyć zawodniczki/zawodnicy urodzeni od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 i młodsi
III. Rozgrywki Młodziczek / Młodzików.
W rozgrywkach Młodziczek/Młodzików mogą w sezonie 2022/2023 uczestniczyć
zawodniczki/zawodnicy urodzeni od 01.01. 2008 r. i młodsi.

Zawodnicy/zawodniczki uczące się w NSMS PZPS.
1. Zespoły klubowe, których zawodniczki/zawodnicy uczą się w NSMS PZPS, mają obowiązek
uczestnictwa w danym cyklu rozgrywek wojewódzkich bez udziału ww.
zawodniczek/zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Fakt posiadania zawodnika
w NSMS nie zwalnia klubu z udziału w eliminacjach. Udział zawodniczek/zawodników NSMS
dozwolony jest dopiero od turnieju finałowego. W przypadku stwierdzenia gry w rozgrywkach
wojewódzkich zawodnika NSMS, mecz zostanie zweryfikowany walkowerem na korzyść
przeciwnika 3:0 (75:0).
2. W przypadku nie załapania się zespołu do turnieju finałowego w województwie, zespoły
klubowe posiadające uczennice lub uczniów w NSMS PZPS, mają prawo do udziału w turnieju
finałowym w regionie.

3.Kluby posiadające zawodników w NSMS dołączają do formularza zgłoszenia do rozgrywek
informacje o zawodnikach a dodatkowo mailowo przesyłają do WGiD (wgid@dzps.pl) imię i
nazwisko zawodnika, a także nazwę szkoły do której uczęszcza zawodnik
W rozgrywkach młodzieżowych zawodnicy młodszych roczników mogą uzupełniać składy
roczników starszych

OPIEKA MEDYCZNA NA ZAWODACH.
Kluby sportowe będące gospodarzami zawodów, zobowiązane są do
zapewnienia na zawodach, wykwalifikowanej opieki medycznej, tj: lekarza,
pielęgniarza, ratownika, fizjoterapeuty lub osoby z ukończonym kursem pierwszej
pomocy.
O obecności na zawodach osoby odpowiedzialnej za zapewnienie opieki
medycznej, gospodarz zawodów zobowiązany jest powiadomić sędziów przed
zawodami i wskazać tę osobę.
Opieka medyczna- bez wezwania - przedstawia sędziom zawodów dokument –
potwierdzający tożsamość.
Za obecność osoby uprawnionej do sprawowania funkcji opieki medycznej oraz
wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami odpowiada gospodarz!!!!
Sędziowie nie weryfikują posiadanych uprawnień.
O obecności opieki medycznej na zawodach świadczy stempel i podpis
przedstawiciela służby zdrowia (o ile takową posiada) lub wpis sędziego I zawodów
podającego imię i nazwisko osoby na oryginale protokołu zawodów w rubryce „Uwagi”.
Każdorazowo w rubryce „Uwagi” należy wpisać adnotację „bez urazów”, jeżeli w
czasie meczu nie było kontuzji (wpisu dokonuje opieka medyczna).
Opieka medyczna musi rozpocząć pełnienie swoich obowiązków 30 minut przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia meczu, a zakończyć 15 minut po meczu.

Konsekwencją braku opieki medycznej jest nałożenie na klub kary finansowej, oraz
ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zdrowie zawodników i zawodniczek w trakcie
meczów.
Opieka medyczna jest zobowiązana przebywać w pobliżu sędziego sekretarza i
nie może równocześnie pełnić żadnej innej funkcji w zespole biorącym udział w
rozgrywkach.
PRZEKŁADANIE
ZAWODÓW.

TERMINÓW

ZAWODÓW

WYZNACZONYCH

TERMINARZEM

Zmiana wyznaczonego terminarzem rozgrywek terminu zawodów jest dopuszczalna w
wyjątkowych przypadkach na poniższych zasadach:
1. Klub sportowy zamierzający się zwrócić z prośbą o przełożenie zawodów, zobowiązany jest:
➢ Uzyskać na powyższe, pisemną zgodę zespołu (zespołów) przeciwnego (przeciwnych)
➢ Uzgodnić z klubem (klubami) nowy termin rozegrania zawodów (koniecznie przed
ostatnią kolejką kończącą rundę. Nie wolno przekładać ostatnich dwóch kolejek w
systemie rozgrywek.
2. W przypadku pozytywnych uzgodnień określonych w pkt. 1, klub wnoszący o zmianę
terminu zawodów zobowiązany jest:
➢ Zwrócić się pisemnie do WGiD DZPS (wgid@dzps.pl ) o przełożenie terminu zawodów z
załączoną zgodą klubu (klubów) na nowy termin.
➢ Umotywować powód przełożenia zawodów!
➢ W przypadku wniosku o przełożenie meczu spowodowane wypowiedzeniem terminu
przez właściciela sali, należy przesłać oryginał tej decyzji.
➢ Wysokość opłaty za przełożenie terminu meczu mniej niż 7 dni przed wyznaczoną datą
jest zawarta w Komunikacie Organizacyjnym DZPS na sezon 2022/2023. Cała
korespondencja powinna być przesyłana poczta elektroniczną łącznie ze skanem
dokumentów, które stanowią załączniki do wniosku..
➢ Konieczne jest podanie propozycji nowego, uzgodnionego z przeciwnikiem
(przeciwnikami) terminu i miejsca meczu!

Brak w WGiD DZPS kompletu dokumentów, wymaganych przy wniosku o zmianę terminu
zawodów i wpłaty manipulacyjnej za przełożenie zawodów, spowoduje odrzucenie i nie
rozpatrywanie wniosku klubu.
W przypadku zgody WGiD na nowy termin, zainteresowane zespoły zostaną o tym
powiadomione.
WGiD zastrzega sobie zmiany terminów zawodów z „urzędu”. W takim przypadku opłaty
manipulacyjne nie będą pobierane.

POWIADOMIENIE O MIEJSCU I TERMINIE ROZGRYWEK.
Informacje o miejscu i terminie rozgrywania zawodów należy umieszczać na stronie
internetowej DZPS przez kluby w terminie co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą
zawodów. Umieszczenie informacji jest równoznaczne z zawiadomieniem sędziów o terminie
i miejscu zawodów, gdyż system automatycznie wyśle e-mail do sędziów.

PRZESYŁANIE PROTOKOŁÓW I WYNIKÓW MECZÓW.
W celu usprawnienia i przyspieszenia zbierania informacji o wynikach zawodów, WGiD
DZPS we Wrocławiu informuje, że:
1. W sezonie 2022/2023 klub jest zobowiązany do zamieszczenia wyniku (wyników) meczu
(meczów) na stronie internetowej DZPS bezpośrednio po zakończonym spotkaniu tego
samego dnia. W przypadku nie zamieszczenia wyniku meczu na stronie internetowej DZPS w
dniu rozegrania zawodów klub będzie karany za nieterminowe umieszczenie wyniku karą
finansową. W przypadku braku możliwości (np. ograniczenia techniczne) opublikowania
wyniku tego samego dnia, klub jest zobowiązany natychmiast po zakończonym meczu
zawiadomić sms-em Tomasza Sobolewskiego (501327669) lub koordynatora rozgrywek
(informacja na stronie DZPS )o wyniku spotkania, podając klasę rozgrywek, zespoły, wynik
meczu, wyniki poszczególnych setów oraz kto wygrał.
2. Sędziowie są zobowiązani do przesyłania zdjęć protokołów bezpośrednio po zakończeniu
spotkania i sprawdzeniu oraz podpisaniu przez sędziów na adres wgid@dzps.pl
3. Oryginały protokołów zawodów klub ma obowiązek dostarczyć do DZPS przesyłając je
pocztą - listem poleconym po każdej rundzie zawodów lub osobiście do biura DZPS albo
przez sędziów za pokwitowaniem (które należy przechowywać i okazać na żądanie DZPS-u).

UWAGI
1. Trenerzy i asystenci trenerów wpisani do druku F-02 nie są zobowiązani do posiadania przy
sobie aktualnych licencji DZPS lub PZPS . Lekarze i fizjoterapeuci wpisani do druku F02, także
nie są zobowiązani posiadać dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.
Obowiązkiem klubu jest zamieszczenie skanu dokumentu uprawniającego do wykonywania
zawodu w Ogólnopolskim Systemie Rejestracji Klubów i Zawodników.
2. Obowiązujące piłki do gry (kolorowe): Molten V5M5000
3. W sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie, mają zastosowanie przepisy
regulaminowe zawarte w Przepisach Sportowo – Organizacyjnych DZPS na sezon 2022/2023.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości, organem rozstrzygającym jest WGiD DZPS, a odwołanie
od decyzji rozpatruje Zarząd DZPS.

Przewodniczący
Wydziału Gier i Dyscypliny WGiD
Tomasz Sobolewski

