Przepisy Sportowo-Organizacyjne
Polskiego Związku Piłki Siatkowej

(zatwierdzone Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 64/2022 z dnia 17.05.2022r.)
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w niniejszych Przepisach Sportowo-Organizacyjnych jest mowa o:
1) Klubie – należy przez to rozumieć osobę prawną, będącą członkiem PZPS lub WZPS,
2) Klubie macierzystym – należy przez to rozumieć Klub, którego barwy zawodnik reprezentował w dniu 31
maja 1999 r. (na podstawie licencji zawodniczej), a dla zawodników zarejestrowanych po ww. dacie – Klub,
który wystawił pierwszą licencję zawodniczą;
3) Klubie źródłowym – należy przez to rozumieć klub, z którego zawodnik zmienia barwy klubowe
4) osobach prowadzących zespół – należy przez to rozumieć trenera, asystentów trenera, fizjoterapeutę i
lekarza,
5) PSO, Przepisy – należy przez to rozumieć niniejszy dokument,
6) PZPS – należy przez to rozumieć Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie,
7) stosunku „małych” punktów – należy przez to rozumieć stosunek zdobytych łącznie w poszczególnych
setach punktów do punktów straconych,
8) stosunku setów – należy przez to rozumieć stosunek setów wygranych do setów przegranych,
9) Systemie Ewidencji – należy przez to rozumieć Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS,
10) WR – należy przez to rozumieć Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
11) WZPS – należy przez to rozumieć wojewódzki związek piłki siatkowej,
12) WZPS docelowym – należy przez to rozumieć wojewódzki związek piłki siatkowej, do którego przynależy
klub pozyskujący zawodnika,
13) Zawodniku – należy przez to rozumieć również zawodniczkę, chyba że jest to wyraźnie wyłączone,
14) Zawodniku Krajowym – należy przez to rozumieć zawodnika, który jest obywatelem polskim i przynależy
do PZPS jako federacji krajowej,
15) Zawodniku Zagranicznym – należy przez to rozumieć zawodnika innego, niż Zawodnik Krajowy.
ROZGRYWKI
§2
PZPS organizuje i prowadzi współzawodnictwo w siatkówce w zakresie sportu młodzieżowego i seniorskiego.
§3
1. PZPS organizuje rozgrywki na szczeblu centralnym (krajowym), z zastrzeżeniem § 4 PSO.
2. Na innych szczeblach, w szczególności szczeblu wojewódzkim, organizatorzy rozgrywek (wojewódzkie
związki piłki siatkowej) zobowiązani są odpowiednio dostosować regulacje obowiązujące w organizowanych
przez nich rozgrywkach do niniejszych Przepisów.
§4
1. Rozgrywkami seniorskimi na szczeblu centralnym są:
1) Mistrzostwa Polski mężczyzn,
2) Mistrzostwa Polski kobiet,
3) Puchar Polski mężczyzn,
4) Puchar Polski kobiet,
5) I liga mężczyzn,
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6) I liga kobiet,
7) II liga mężczyzn (w tym równoważne z nimi rozgrywki o prawo uczestniczenia w tych rozgrywkach),
8) II liga kobiet (w tym równoważne z nimi rozgrywki o prawo uczestniczenia w tych rozgrywkach).
2. Organizowanie rozgrywek o Mistrzostwo Polski mężczyzn i o Mistrzostwo Polski kobiet, jak również
Pucharu Polski (ust. 1 pkt 1-4) może być powierzone przez PZPS organizatorowi zewnętrznemu.
3. Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji danych rodzajów rozgrywek (ust. 1 pkt 1-8) w poszczególnych
sezonach rozgrywkowych określone są w Załączniku do PSO lub w odrębnych regulaminach.
§5
1. Rozgrywkami młodzieżowymi na szczeblu centralnym są:
1) 3 Mistrzostwa Polski juniorów,
2) 4) Mistrzostwa Polski juniorek,
3) 5) Mistrzostwa Polski juniorów młodszych,
4) 6) Mistrzostwa Polski juniorek młodszych,
5) 7) Mistrzostwa Polski młodzików,
6) 8) Mistrzostwa Polski młodziczek,
7) 9) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
8) 10) Turniej Nadziei Olimpijskich.
2. Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji danych rodzajów rozgrywek określonych w ust. 1 w
poszczególnych sezonach rozgrywkowych określone są w Załączniku do PSO lub w odrębnych regulaminach.
PRZEPISY ORGANIZACYJNE
§6
1. W rozgrywkach organizowanych przez PZPS mogą uczestniczyć jedynie Kluby, z zastrzeżeniem ust.2.
2. PZPS zachowuje prawo przyznania uczestniczenia w rozgrywkach innym podmiotom (np. Szkole
Mistrzostwa Sportowego).
3. Uczestnictwo Klubu w rozgrywkach organizowanych przez PZPS (w tym rozgrywkach, których
organizowanie PZPS powierzył podmiotom zewnętrznym) wymaga otrzymania przez Klub licencji. Licencję
przyznaje PZPS na zasadach określonych w odrębnych regulacjach.
§7
Kluby mają prawo zgłosić swój udział do odpowiednich rozgrywek, zobowiązując się tym samym do
przestrzegania PSO, Komunikatu Organizacyjnego oraz regulaminów rozgrywek.
§8
Kluby przystępując do rozgrywek mają obowiązek w szczególności:
a) dbać o poziom sportowy zawodników,
b) przygotować warunki organizacyjne dla uczestnictwa w rozgrywkach, określone w PSO, regulaminie
rozgrywek oraz Komunikacie Organizacyjnym,
c) wskazać miejscowość rozgrywania meczu, ew. miejscowości dodatkowe (jednakże tylko położone na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w odległości nie większej niż 50 km od wskazanej miejscowości głównej).
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§9
W rozgrywkach organizowanych przez PZPS Klub może zgłosić jeden zespół do każdej kategorii rozgrywek.
§ 10
W przypadku Klubu, który posiada zespoły w różnych klasach rozgrywkowych, jeżeli w trakcie rozgrywek (lecz
nie wcześniej niż po zakończeniu etapu wskazanego przez WR) okaże się, że zespół z ligi niższej może znaleźć
się w tej samej klasie rozgrywkowej, co zespół z ligi wyższej, zespół grający w lidze niższej jest pomijany w
klasyfikacji i nie uczestniczy w dalszych rozgrywkach sezonu.
§ 11
1. Klub, w którym jeden z zespołów przekształcił się w Spółkę kapitałową zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązującego prawa, może podpisać porozumienie o współpracy pomiędzy Klubem będącym Spółką a
Klubem, z którego się wywodzi. Porozumienie zezwala na wzajemne korzystanie z zawodników
występujących w danym Klubie od początku sezonu z zachowaniem zasady 10-osobowego trzonu opisanego
w niniejszych PSO (nie dotyczy zespołów, które biorą udział w tej samej lidze).
2. Porozumienie, o którym mowa w pkt 1, musi zostać zatwierdzone przez Zarząd PZPS, a w przypadku braku
możliwości zatwierdzenia przez Zarząd – przez Prezydium Zarządu PZPS, przed rozpoczęciem każdego sezonu
ligowego.
§ 12
Każdy Klub (nie dotyczy zespołów NSMS PZPS) występujący z rozgrywkach seniorskich szczebla centralnego,
który uczestniczy również w innej klasie rozgrywkowej, zobowiązany jest zgłosić do właściwego WZPS i PZPS
przed rozpoczęciem tych rozgrywek dziesięciu podstawowych zawodników, którzy nie będą uczestniczyć w
rozgrywkach klasy niższej. Brak przesłania listy będzie skutkował nałożeniem kary określonej w Komunikacie
Organizacyjnym PZPS. Pozostali zawodnicy mogą uzupełniać skład ligi niższej swojego Klubu. Lista ta będzie
na wniosek Klubu weryfikowana po I i II części fazy zasadniczej zespołu grającego w lidze wyższej, przez
organizatora rozgrywek.
§ 13
Weryfikacja (na podstawie protokołów zawodów) przynależności zawodnika do dziesięcioosobowego trzonu
zespołu grającego w wyższej lidze (dotyczy czasu przebywania na boisku) następuje kolejno według:
1. liczby rozegranych meczów,
2. liczby rozegranych setów,
3. występu w pierwszej szóstce w pierwszym secie meczu,
4. liczby zdobytych punktów łącznie przez oba zespoły (dotyczy czasu przebywania zawodnika na boisku).
W przypadku zawodnika libero, który uczestniczył w meczu, przyjmuje się, że rozegrał wszystkie sety (dotyczy
rozgrywek, w których nie jest prowadzony protokół zastąpień libero).
§ 14
Zawodnicy ligi niższej po spełnieniu wymogów dotyczących opłat rejestracyjnych i po uzyskaniu licencji PZPS
mogą w trakcie sezonu uzupełniać skład ligi wyższej swojego Klubu.
§ 15
W Pucharze Polski Klub może zgłosić zespoły, w których mogą grać dowolni zawodnicy Klubu. Klub przed
pierwszym meczem jest zobowiązany do przedstawienia listy zawodników, przypisanych do konkretnego
zespołu. Dotyczy to klubów posiadających podpisane porozumienia (określone w § 11) lub klubów
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posiadających więcej niż jeden zespół w rozgrywkach. Po wyeliminowaniu jednego zespołu z rozgrywek, Klub
może korzystać z zawodników wyeliminowanego zespołu w dalszej fazie rozgrywek (dotyczy również
zespołów SMS PZPS).
§ 16
Kluby biorące udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym są zobowiązane do członkostwa we właściwym
WZPS oraz w PZPS (nie dotyczy rozgrywek młodzieżowych i rozgrywek Pucharu Polski) oraz zgłoszenia zespołu
do rozgrywek zgodnie z wydanym przez PZPS Komunikatem Organizacyjnym określającym:
1) termin zgłoszenia,
2) wysokość opłaty członkowskiej oraz opłaty zgłoszeniowej do uczestnictwa w rozgrywkach.
§ 17
1. Klub, który zgłosił uczestnictwo w rozgrywkach, w przypadku wycofania się z nich, będzie ukarany zgodnie
z Komunikatem Organizacyjnym PZPS, a także nie będzie miał prawa do uczestniczenia w rozgrywkach
seniorskich szczebla centralnego przez dwa kolejno następujące sezony.
2. W przypadku wolnych miejsc w II lidze o dokooptowanie mogą się ubiegać tylko te kluby, które brały udział
w turniejach o wejście do II ligi.
§ 18
W przypadku braku wpłaty kary regulaminowej za wycofanie z rozgrywek, Klub zostanie dodatkowo ukarany
zawieszeniem praw do startu pozostałych zespołów Klubu we wszystkich rozgrywkach PZPS, do czasu
uregulowania określonej kary wraz z należnymi odsetkami.
§ 19
1. Wycofanie zespołu z rozgrywek w trakcie ich trwania powoduje konsekwencje określone w Komunikacie
Organizacyjnym PZPS (w tym kary finansowe) oraz:
1) gdy wycofanie zespołu z rozgrywek nastąpi po ich rozpoczęciu, w czasie trwania I rundy
zasadniczej, spowoduje to anulowanie wszystkich punktów tego zespołu oraz punktów zdobytych w
spotkaniach z tym zespołem, oraz degradację do rozgrywek wojewódzkich,
2) gdy wycofanie zespołu z rozgrywek nastąpi po zakończeniu I rundy, ale przed rozpoczęciem II rundy
zasadniczej (rewanżowej) degradację do rozgrywek wojewódzkich oraz anulowanie wszystkich
punktów tego zespołu; punkty zdobyte przez inne zespoły w spotkaniach z tym zespołem zostaną
zachowane,
3) gdy wycofanie nastąpi po rozpoczęciu II rundy zasadniczej (rewanżowej) spowoduje to anulowanie
wszystkich punktów tego zespołu oraz punktów zdobytych w spotkaniach z tym zespołem w II rundzie
zasadniczej oraz degradację do rozgrywek wojewódzkich; punkty z I rundy zasadniczej zostaną
zachowane, zespół klasyfikowany zostanie na ostatnim miejscu w grupie (bez względu na ilość
zdobytych punktów),
4) gdy wycofanie nastąpi po zakończeniu rundy zasadniczej spowoduje degradację do rozgrywek
wojewódzkich oraz zespół klasyfikowany zostanie na ostatnim miejscu w grupie (bez względu na ilość
zdobytych punktów); punkty pozostałych zespołów zdobyte podczas spotkań z wycofanym zespołem
zostaną zachowane,
5) gdy wycofanie zespołu nastąpi po wydaniu komunikatu dotyczącego rundy play-off lub podczas jej
trwania spowoduje to uznanie zwycięstwa przeciwnika (walkower) we wszystkich meczach play-off,
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które zespół miał rozegrać, zespół zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu w danej grupie
rozgrywkowej.
2. W przypadku wycofania klubu z rozgrywek po terminie dokonywania zgłoszeń, jeżeli wycofanie jest
związane z przejęciem miejsca (i zgłoszeniem do rozgrywek) przez klub w lidze wyższej (zatwierdzonym przez
organizatora rozgrywek), klub nie podlega sankcjom określonym w ust. 1
§ 20
1. W przypadku rezygnacji Klubu z uczestniczenia w rozgrywkach I lub II ligi dopuszcza się możliwość
przekazania prawa do dalszego uczestnictwa w danych rozgrywkach przez inny Klub na następujących
zasadach:
1) Klub rezygnujący z udziału w rozgrywkach składa wniosek o wycofanie z rozgrywek; Klub rezygnujący ma
prawo wskazać Klub pozyskujący do dnia zgłoszenia do rozgrywek; w przypadku złożenia wniosku po upływie
ww. terminu, decyzja o przyznaniu prawa do uczestnictwa w rozgrywkach będzie podejmowana przez Zarząd
PZPS na wniosek WR, przy czym może być ono przyznane Klubowi wskazanemu lub innemu
zainteresowanemu (na zasadach określonych przez WR); pozyskanie miejsca w rozgrywkach po ww. dacie nie
zwalnia Klubu z opłaty rejestracyjnej określonej w pkt 2,
2) Klub wskazany do dnia określonego w pkt 1 składa wniosek o zgodę na uczestnictwo w rozgrywkach, do
których uprawniony jest Klub rezygnujący oraz dokonuje opłaty administracyjnej do PZPS w wysokości
ustalonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS,
3) Klubem pozyskującym może być Klub, który w poprzednim sezonie rozgrywkowym występował w klasie
rozgrywkowej równej lub niższej o jeden o szczebel od Klubu rezygnującego,
4) jeżeli Klub pozyskujący – na skutek pozyskania – jest uprawniony do uczestniczenia w rozgrywkach na
różnych szczeblach seniorskich rozgrywek szczebla centralnego, na zasadach w niniejszym paragrafie jest
uprawniony bądź do dokonania przekazania prawa do uczestniczenia w rozgrywkach, w których miał prawo
uczestniczyć przed przekazaniem bądź do dalszego uczestniczenia w rozgrywkach, z zachowaniem wymogów
wskazanych w § 9.
2. Na zasadach określonych w ust. 1, dopuszczalne jest wzajemne przekazanie praw do uczestniczenia w
rozgrywkach w danej klasie rozgrywkowej (zamiany) przez dwa Kluby, z zachowaniem wymogów wskazanych
w § 9, przy czym przedmiotem zamiany mogą być jedynie prawa uczestniczenia w rozgrywkach na
sąsiadujących ze sobą szczeblach rozgrywek.
3. Niedopuszczalne jest dalsze przekazanie prawa uczestniczenia w rozgrywkach, bez przeprowadzenia
sezonu rozgrywkowego.
3a. Niedopuszczalne jest okresowe (na czas określony) przekazywanie prawa do uczestniczenia w
rozgrywkach.
4. W przypadku przejęcia klubu lub sekcji klubu przez nowy podmiot, podmiot ten zobowiązany jest do
rejestracji nowego Klubu oraz przejęcia wszystkich praw i zobowiązań przejmowanego klubu. Sprawy
przejmowanych zawodników zostały określone w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych.
§ 21
Kluby mają prawo do wzajemnej zamiany miejsc w klasach rozgrywkowych pomiędzy wyższą a niższą ligą na
następujących zasadach:
1) oba Kluby – w terminie wskazanym w pkt 1 paragrafu poprzedzającego – składają wnioski o zatwierdzenie
wzajemnej zamiany miejsc w danych klasach rozgrywkowych z równoczesnym wskazaniem swojego
następcy,
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2) oba Kluby wpłacają opłatę administracyjną wskazaną w Komunikacie Organizacyjnym.
§ 22
W przypadku przejęcia Klubu lub sekcji Klubu przez inny podmiot (niebiorący dotychczas udziału w
rozgrywkach PZPS) na podstawie podpisanego porozumienia, opłata za zmianę barw Klubowych nie będzie
pobierana, jeżeli co najmniej 75% zawodników dotychczasowego zespołu przedstawi podpisane
oświadczenia wyrażające chęć gry w nowym Klubie. Takie przejęcie nie podlega opłatom za zmianę barw
klubowych. Warunkiem przyjęcia nowego podmiotu do rozgrywek jest przedstawienie umowy
poświadczającej przystąpienie do obowiązku spłaty ewentualnych zobowiązań Klubu lub sekcji m.in.
publicznoprawnych oraz wobec zawodników. Ponadto nowy podmiot musi przedstawić zaświadczenie z
właściwego WZPS o przyjęciu go w poczet członków PZPS.
§ 23
Nazwa zespołu, pod którą Klub występuje w rozgrywkach PZPS, może być zmieniona w trakcie sezonu, pod
warunkiem otrzymania akceptacji PZPS oraz wniesienia opłaty w wysokości wskazanej w Komunikacie
Organizacyjnym PZPS.
§ 24
1. Zespół w jednym sezonie rozgrywkowym może oddać walkowerem maksymalnie dwa spotkania. Kolejny
walkower będzie skutkował wycofaniem zespołu z rozgrywek. Każdorazowe oddanie meczu walkowerem
będzie skutkowało nałożeniem kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS.
2. Zawody mogą zostać zweryfikowane jako walkower, jeżeli zespół:
a) odmówi gry pomimo wezwania sędziego;
b) nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za
niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 60 minut. Drużyna
gości zobowiązana jest przybyć na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia spotkania, a dopuszczalne spóźnienie
wynosi 60 minut od wyznaczonego terminu rozpoczęcia zawodów wyłącznie w przypadku udokumentowanej
awarii publicznego środka komunikacja i/lub działania siły wyższej. Jeżeli spóźnienie drużyny gości w
powyższym przypadku przekracza 60 min., to sędzia główny lub sędziowie podejmują decyzję o odwołaniu
zawodów lub mają obowiązek ich przeprowadzenia, gdy okoliczności wskazują, ze drużyna gości niebawem
stawi się w obiekcie, w którym mają być one rozegrane, a obiekt będzie dostępny do czasu umożliwiającego
odbycie całych zawodów. W takich przypadkach sędziowie muszą dokonać odpowiedniego wpisu do
protokołu zawodów.
§ 25
Zespół ma prawo zgłosić do PZPS wniosek o przełożenie terminu rozgrywania meczu. Za zmianę terminu
będzie pobierana opłata określona w Komunikacie Organizacyjnym.
§ 26
1. Termin rozegrania meczu ustalony zgodnie z terminarzem może być zmieniony przy zachowaniu warunków
określonych w niniejszym paragrafie. Przełożenie terminu może nastąpić jedynie przez WR – na wniosek
Klubu lub z urzędu.
2. Wniosek o przełożenie terminu jest składany przez Klub do WR w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni
przed terminem meczu określonym w terminarzu. Wniosek winien zawierać:
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•
uzasadnienie,
•
propozycję nowego terminu rozegrania meczu do rozpoczęcia drugiej rundy, przy czym przełożone
mecze I rundy muszą być rozegrane do rozpoczęcia drugiej rundy , zaś przełożone mecze II rundy muszą
zostać rozegrane przed terminem dwóch ostatnich kolejek – nie dotyczy spotkań przekładanych w związku z
transmisją telewizyjną oficjalnego partnera rozgrywek),
•
zgodę drugiego zespołu na przełożenie meczu i rozegranie go w proponowanym terminie lub – w
przypadku nieuzyskania zgody – oświadczenie o nieuzyskaniu zgody.
3. Wniosek może być uwzględniony, jeżeli wynika m.in. z:
a) kolizji terminów związanych z udziałem zawodników wnioskującego zespołu w rozgrywkach
młodzieżowych międzynarodowych,
b) kolizji terminów meczów seniorskich na szczeblu centralnym z rozgrywkami młodzieżowymi na tym
szczeblu; rozgrywki młodzieżowe mają pierwszeństwo przed meczami ligowymi, pod warunkiem, że
zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych danego Klubu równocześnie występują w rozgrywkach
młodzieżowych w swojej kategorii wiekowej oraz zawodnicy ci rozegrali w rozgrywkach seniorskich 50 %
spotkań (liczone do dnia kolizji terminów lub po rundzie zasadniczej, jeżeli termin kolizji jest późniejszy, o
czym decyduje wpis do protokołu) w liczbie min. 1 młodzik (dla rozgrywek młodzików), min. 2 juniorów
młodszych (dla rozgrywek juniorów młodszych) lub min. 3 juniorów (dla rozgrywek juniorów).
c) siły wyższej (zwolnienia lekarskie nie są podstawą do zmiany terminu meczu).
4. W przypadku uwzględnienia wniosku mecz powinien być rozegrany w terminie zaproponowanym we
wniosku, chyba że WR wyznaczył inny termin.
5. W przypadku braku decyzji Wydziału Rozgrywek PZPS o przełożeniu meczu i nie przystąpienia do spotkania
przez wnioskujący Klub zgodnie z terminarzem, Wydział Rozgrywek zweryfikuje spotkanie jako walkower dla
przeciwnika zespołu wnioskującego.
6. Wydział Rozgrywek PZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozegrania meczu z urzędu, w
szczególności bez uzyskania zgody zainteresowanych stron, np. z uwagi na kolizje terminów związanych z
meczami reprezentacji narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych oraz Reprezentacji
Wojewódzkich, biorących udział w OOM, zaplanowanych przez organizatora rozgrywek transmisji
telewizyjnych.
§ 27
Terminy meczów dwóch ostatnich kolejek rundy zasadniczej muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem
PZPS, w obrębie jednego weekendu: piątek-poniedziałek lub awansem wcześniej (nie dotyczy spotkań
objętych transmisją telewizyjną oficjalnego partnera organizatora rozgrywek). W przypadku rozegrania
meczu w późniejszym terminie lub nie rozegrania spotkania w ogóle, spotkanie może zostać zweryfikowane
jako walkower (bez przyznania punktów). Decyzję w tej kwestii podejmie WR.
§ 28
Kluby startujące w rozgrywkach PZPS mają prawo do:
1) występowania do PZPS z propozycjami i wnioskami dotyczącymi systemów, regulaminów i organizacji
rozgrywek, w których uczestniczą;
2) występowania do PZPS z protestami i odwołaniami od działań lub decyzji niezgodnych z regulaminami
PZPS, w przypadkach określonych statutem i innymi wewnętrznymi przepisami PZPS.
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§ 29
Kluby startujące w rozgrywkach PZPS mają obowiązek zapoznać zawodnika (w przypadku zawodnika
małoletniego – również jego przedstawiciela ustawowego) z jego prawami i obowiązkami wynikającymi z
regulacji wewnętrznych Klubu, właściwego WZPS i PZPS.
§ 30
Kluby mają obowiązek zwalniać zawodników na zgrupowania, przygotowania oraz mecze związane z
powołaniem zawodnika w skład reprezentacji województwa lub kraju w piłce siatkowej halowej oraz piłce
siatkowej plażowej.
§ 31
W zawodach w ramach rozgrywek organizowanych przez PZPS mogą brać udział zawodnicy krajowi i
zagraniczni.
§ 32
W rozgrywkach organizowanych przez PZPS mogą brać wyłącznie udział zawodnicy, którzy są członkami
Klubów. Każdy Klub musi być członkiem PZPS i wypełniać postanowienia regulaminowe dotyczące
członkostwa w PZPS.
§ 33
1. Podstawowym dokumentem zawodnika uprawniającym do gry w rozgrywkach PZPS jest licencja
zawodnicza. Na dany sezon licencja określa klasę rozgrywkową, do gry w której zawodnik jest uprawniony.
Weryfikacji uprawnienia zawodnika do gry dokonuje się poprzez potwierdzenie ważności licencji zawodniczej
na zasadach opisanych w niniejszych PSO.
2. PZPS prowadzi ewidencję zawodników (w tym w odniesieniu do licencji zawodniczych) w Systemie
Ewidencji.
§ 34
Zasady wydawania licencji zawodniczej:
1) licencja wydawana jest zawodnikowi przez właściwy WZPS na wniosek Klubu, za pisemną zgodą zawodnika
(a w przypadku zawodnika małoletniego także za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego), dotyczącą
sezonu objętego licencją;
2) dane zawodnika umieszczone w licencji wprowadzane są przez Klub, którego barwy zawodnik
reprezentuje. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte w licencji;
3) Klub odbiera i przechowuje wypełnione i podpisane przez zawodnika (w przypadku zawodnika
małoletniego dodatkowo przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenia o:
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika przez Klub, WZPS i PZPS na potrzeby
organizacji i przeprowadzania rozgrywek,
• wyrażeniu zgody na reprezentowanie Klubu w rozgrywkach,
• zobowiązaniu do przestrzegania regulaminów obowiązujących w WZPS i PZPS.
§ 35
1. Zawodnik w tym samym czasie może być zarejestrowany (posiadać licencję zawodniczą) tylko w jednym
Klubie.
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2. W przypadku wystąpienia dwóch licencji zawodniczych tego samego zawodnika ważna jest licencja
wcześniej zarejestrowana.
3. W przypadku stwierdzenia istnienia drugiej licencji zawodniczej tego samego zawodnika, w stosunku do
zawodnika i Klubu pozyskującego stosowane mogą być kary regulaminowe przewidziane w Przepisach
dyscyplinarnych PZPS.

§ 36
Procedura potwierdzenia ważności licencji zawodniczej w przypadku zmiany barw klubowych określona jest
w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych.
§ 37
Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej jest odpłatne. Zasady odpłatności ustala Zarząd PZPS.
§ 38
Zasady potwierdzania ważności licencji zawodniczej:
1) podstawą do potwierdzenia ważności licencji jest licencja zawodnicza,
2) ważność licencji zawodniczej potwierdzana jest najdłużej na jeden sezon rozgrywkowy,
3) Klub ma prawo zarejestrować zawodnika w trakcie całego sezonu rozgrywkowego, jeżeli jest on członkiem
tego Klubu przynajmniej w poprzednim sezonie rozgrywkowym lub kiedy zawodnik po raz pierwszy będzie
miał wydaną licencję zawodniczą.
§ 39
1. W rozgrywkach zespoły, zawodnicy oraz osoby prowadzące zespół muszą posiadać następujące dokumenty
uprawniające do gry, w szczególności:
1) formularz F-02 będący wydrukiem lub formą elektroniczną dokumentu z Systemu Ewidencji; dla
Klubów wskazanych w § 12 formularz F-02 powinien być aktualizowany po każdej weryfikacji
dziesięcioosobowego trzonu zespołu lub zmianie daty badania lekarskiego.
2) ważny dokument ze zdjęciem umożliwiający weryfikację tożsamości.
2. 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 Systemie Ewidencji przez Klub po jego weryfikacji co do zgodności z treścią obowiązujących
przepisów. Zawodnik może być dopuszczony do rozgrywek na podstawie orzeczenia w postaci osobnego
dokumentu.
§ 40
Za zawodnika uprawnionego do udziału w zawodach uważa się zawodnika wpisanego do protokołu
meczowego, który spełnia wymogi określone w § 39.
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§ 41
Ważna licencja WZPS uprawnia zawodnika do gry w rozgrywkach młodzieżowych szczebla centralnego oraz
o awans do rozgrywek seniorskich szczebla centralnego, a ważna licencja PZPS do gry w rozgrywkach PZPS
tylko w barwach swojego Klubu, z zachowaniem kategorii wiekowej, płci oraz postanowień dotyczących
trzonu zespołu.
§ 42
W zakresie uprawnienia do gry zawodników krajowych, w rozgrywkach organizowanych przez PZPS
wprowadza się następujące ustalenia:
1) w rozgrywkach PLS SA – decyduje podmiot zarządzający
2) w rozgrywkach I ligi na boisku w tym samym momencie musi grać co najmniej 4 zawodników krajowych,
3) w rozgrywkach II ligi oraz rozgrywkach młodzieżowych na boisku w tym samym momencie musi grać co
najmniej 5 zawodników krajowych.
§ 43
Zawodnik występujący w rozgrywkach organizowanych przez PZPS jest zobowiązany do:
1) przestrzegania regulaminów Klubu, właściwego WZPS oraz PZPS,
2) reprezentowania barw Klubu na wskazanych przez Klub zawodach,
3) wzięcia udziału w przygotowaniach do reprezentowania oraz gry w reprezentacji swojego miasta,
województwa lub Polski w przypadku powołania do stosownej reprezentacji, przy czym nadrzędnym jest
przygotowanie do reprezentowania barw Polski i gry w reprezentacji narodowej w zawodach mistrzowskich
Europy, świata lub w Igrzyskach Olimpijskich.
§ 44
Zawodnik ma prawo do występowania do PZPS z protestami i odwołaniami od działań lub decyzji niezgodnych
z regulaminami PZPS.
§ 45
1. Klub ma prawo do zgłoszenia do rozgrywek osób prowadzących zespół.
2. Szczegółowy wykaz uprawnionych członków zespołów (w tym Osób Prowadzących Zespół) dla
poszczególnych klas rozgrywkowych określony jest w Załączniku do PSO lub odrębnych regulaminach.
§ 46
Osoby prowadzące zespół muszą posiadać aktualne licencje PZPS do udziału w rozgrywkach.
§ 47
Licencję trenerską mogą otrzymać osoby, które spełniają warunki wskazane przez PZPS.
§ 48
Do wniosku o wydanie licencji trenerskiej należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w
§ 47.
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§ 49
Każdy trener zgłoszony przez Klub do rozgrywek ma obowiązek uczestniczyć w konferencjach szkoleniowych
organizowanych przez PZPS. Konferencje, w których jest zobowiązany uczestniczyć trener danej klasy
rozgrywkowej, określa PZPS w stosownym komunikacie.
§ 50
Do wniosku o wydanie licencji dla lekarza, fizjoterapeuty i trenera należy dołączyć dokumenty potwierdzające
posiadane kwalifikacje.
§ 51
Potwierdzenie ważności licencji wydawanych dla osób prowadzących zespół jest odpłatne. Zasady
odpłatności ustala Zarząd PZPS.
PRZEPISY SPORTOWE
Zasady ogólne
§ 52
We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez PZPS (z zastrzeżeniem § 54) obowiązuje następująca
punktacja:
WYNIK
3:0 lub 3:1
3:2

ZWYCIĘZCA
3 punkty
2 punkty

PRZEGRANY
0 punktów
1 punkt

§ 53
O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:
• większa liczba zdobytych punktów,
• większa liczba zwycięstw,
• większy stosunek setów,
• większy stosunek „małych” punktów,
• wynik bezpośrednich spotkań (kolejno – punkty, sety, „małe punkty”).
§ 54
We wszystkich zawodach rozgrywanych metodą turniejową obowiązuje punktacja:
• 2 punkty – wygranie meczu,
• 1 punkt – przegranie meczu,
• 0 punktów – przegranie meczu walkowerem.
§ 55
W przypadku rozgrywania dwumeczu o zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów (zgodnie z §52).
Jeżeli zdobyte punkty są równe, rozgrywany jest tzw. „złoty set”, zgodnie z regulacjami CEV.
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§ 56
We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez PZPS obowiązują aktualne Przepisy Gry w Piłkę Siatkową,
przy czym wysokość siatki dla rozgrywek młodzików wyznaczona jest na 235 cm, a dla rozgrywek młodziczek
na 215 cm.
§ 57
W komunikatach rozgrywek PZPS:
1) gospodarze spotkań wymieniani są na pierwszym miejscu,
2) w przypadku powierzania organizacji rozgrywek lub losowania, PZPS ogłasza gospodarza oddzielnym
Komunikatem.
SĘDZIOWIE
§ 58
1. PZPS wyznacza na każdy mecz w rozgrywkach prowadzonych przez PZPS sędziego pierwszego i drugiego.
2. Właściwy miejscowo WZPS wyznacza pozostałych członków komisji sędziowskiej (obsadę pomocniczą, tj.
sędziów liniowych, sędziego sekretarza) wedle wymagań wskazanych w Załączniku do PSO lub odrębnych
regulaminach). Klub ma obowiązek, z odpowiednim wyprzedzeniem, powiadomić WZPS o terminie i miejscu
spotkania oraz zapotrzebowaniu na obsadę pomocniczą.
§ 59
1. PZPS może wyznaczyć sędziego głównego, do zakresu działań którego należy ocena pracy komisji
sędziowskiej prowadzącej zawody oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów.
2. Sędzia główny może być wyznaczony:
a) cztery razy w rundzie zasadniczej na mecze ligowe (dotyczy rozgrywek I ligi),
b) na wszystkie mecze rundy play off, które decydują o awansie lub spadku,
c) turnieje młodzieżowe szczebla centralnego młodzików/czek, juniorów/ek młodszychjuniorów/ek, ,
d) turnieje półfinałowe i finałowe o awans,
e) turnieje szczebla centralnego o wejście do II ligi.
§ 60
Dopuszczenia członków zespołów do meczu dokonuje sędzia główny, a gdy nie jest on wyznaczony, sędzia
pierwszy zawodów, na podstawie dokumentów wskazanych w Załączniku do PSO lub odrębnych
regulaminach.
§ 61
Zasady wynagradzania sędziów ustala Zarząd PZPS w Komunikacie Organizacyjnym PZPS.
§ 62
Świadczenia należne komisji sędziowskiej wypłaca organizator zawodów przed rozpoczęciem spotkania. W
przypadku braku wypłaty sędziowie mają prawo odmówić przystąpienia do prowadzenia zawodów, a wynik
spotkania będzie zweryfikowany przez PZPS.

Strona 14 z 19

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA SPOTKANIA I UCZESTNIKA ROZGRYWEK
§ 63
Organizatorem spotkania (w tym zawodów, turniejów) w ramach rozgrywek PZPS może być Klub, WZPS, PZPS
lub inna jednostka, którym ww. podmioty powierzą ich organizację.
§ 64
1. Organizator zawodów jest zobowiązany do:
1) przestrzegania regulaminów i przepisów PZPS oraz regulacji powszechnie obowiązujących,
2) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia uczestników,
3) przygotowania obiektu sportowego do przeprowadzenia spotkania,
4) stosowania się do komunikatów PZPS dotyczących sprzętu, zasad reklamy i innych postanowień nie ujętych
w niniejszym regulaminie,
5) przesłania do wszystkich uczestników zawodów komunikatu organizacyjnego zawierającego informacje
określone w regulaminie rozgrywek.
§ 65
Przesyłanie komunikatu o spotkaniu przez Klub - Organizatora do PZPS, właściwego WZPS, sędziów i zespołu
przeciwnego powinno odbyć się w formie elektronicznej (w szczególności e-mail), w terminach:
1) w rozgrywkach ligowych na 5 dni przed terminem spotkania,
2) w innych rozgrywkach krajowych w terminie uzgodnionym z PZPS, ale nie później niż 5 dni przed terminem
spotkania.
§ 66
1. Rozpoczęcie spotkania powinno odbywać się:
1) w dni robocze pomiędzy godz. 17.00 a 20.00 (dotyczy pojedynczego meczu), pomiędzy godz. 15.00 a 20.00
(dotyczy turniejów),
2) w soboty, niedziele i święta pomiędzy godz. 14.00 a 20.00 (dotyczy pojedynczego meczu), pomiędzy godz.
10.00 a 20.00 (dotyczy turniejów),
2. Rozpoczęcie spotkania w godzinach innych niż w ust. 1 wymaga zgody zespołu przeciwnego oraz WR .
3. Godzina rozpoczęcia spotkania może być zmieniona z urzędu przez WR.
§ 67
Godziny rozgrywania spotkań w innych rozgrywkach niż ligowe podawane są w komunikatach
organizacyjnych po ich uzgodnieniu z PZPS.
§ 68
Organizatorzy spotkania w rozgrywkach PZPS są zobowiązani wysłać do PZPS protokół zawodów ze spotkania
pierwszego dnia roboczego po jego zakończeniu.
§ 69
Organizator spotkania ma obowiązek zapewnić:
1. piłki do gry i rozgrzewki zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS, w liczbie co najmniej 5 do
rozegrania meczu oraz 14 dla przeprowadzenia rozgrzewki (w tym co najmniej 7 dla zespołu przeciwnego),
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2. pomocniczą obsadę sędziowską,
3. zabezpieczenie medyczne i sanitarne zawodów.
1) Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zapewnienie opieki medycznej:
a. Na zawodach będących imprezą masową zgodnie z:
• ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62
poz. 504 z późn. zm.),
• rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy
masowej (Dz.U. nr 0/2012 poz. 181).
i obecności od chwili udostępnienia obiektu uczestnikom imprezy do czasu opuszczenia przez nich obiektu.
b. Na zawodnych niezgłoszonych jako impreza masowa - lekarza medycyny, ratownika
medycznego, pielęgniarki lub ratownika (za ratownika uważa się osoby legitymując się
zaświadczeniem o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu
tytułu ratownika - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.03.2007 r. Dz. U. nr 60 z 2007 r. poz.
408.)
i obecności, co najmniej 30 minut przed ich rozpoczęciem, w czasie zawodów i nie krócej niż 15 minut po
ich zakończeniu
2) Sędziowie zawodów mogą podjąć decyzję o ich odwołaniu jeżeli jedna z osób wymienionych w ust.1
nie przybędzie na zawody lub jej spóźnienie przekroczy 15 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.
3) Sędziowie zawodów, biorąc pod uwagę dobro sportu i ducha fair play, o ile organizator zawodów
spełni wszelkie wymogi formalne dla zabezpieczenia obecności odpowiednich służb medycznych (i jest
w stanie to udokumentować), mogą podjąć decyzję o wydłużeniu okresu oczekiwania na ich przybycie.
W powyższych okolicznościach ostateczna decyzja o odwołaniu zawodów należy do sędziego
głównego, a pod jego nieobecność do sędziów prowadzących zawody.
4) Fakty, o których mowa w pkt. 2 i 3, muszą zostać opisane w protokole zawodów.
5) Brak opieki medycznej może skutkować nałożeniem kary określonej w Komunikacie Organizacyjnym
PZPS.
4. pomieszczenia dla sędziów wyposażonego co najmniej w krzesła, stół oraz wieszak minimum na 60 minut
przed rozpoczęciem spotkania oraz na minimum 45 minut po jego zakończeniu.
§ 70
Zabezpieczenie sali treningowej przez Organizatora spotkania zaleca się na zasadach wzajemności.
§ 71
Spotkania wszystkich rozgrywek organizowanych przez PZPS mogą odbywać się wyłącznie na salach
zweryfikowanych przez właściwy WZPS.
§ 72
1. Spotkania w charakterze gospodarza zespół rozgrywa w miejscowościach wskazanych w zgłoszeniu do
rozgrywek.
2. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy w miejscowości wskazanej w ust. 1 nie ma odpowiedniego obiektu
sportowego lub w wyznaczonym terminie nie można w nim rozegrać meczu, PZPS może zezwolić Klubowi
będącemu gospodarzem na rozegranie spotkania w innej miejscowości.
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§ 73
Obiekt, w którym rozgrywane mają być mecze w ramach rozgrywek PZPS danej ligi powinien spełniać wymogi
określone w „Warunkach gry i wyposażenia obiektu sportowego” oraz posiadać certyfikat PZPS.
§ 74
W przypadku stwierdzenia przez komisję sędziowską braków w wyposażeniu sali sportowej podczas
spotkania, Klub za każde uchybienie może zostać ukarany karą finansową określoną w Komunikacie
Organizacyjnym PZPS.

§ 75
PZPS prowadzi ewidencję zweryfikowanych sal sportowych, w których rozgrywane mogą być mecze ligowe.
Każdy z Klubów przed rozpoczęciem sezonu zgłasza, w jakim obiekcie zamierza rozgrywać mecze w
charakterze gospodarza. Wyposażenie sali będzie sprawdzone przez sędziego głównego po rozpoczęciu
sezonu rozgrywkowego.
§ 76
Potwierdzeniem spełnienia wymogów przez obiekt sportowy jest protokół pozytywnej weryfikacji hali przez
uprawnionych sędziów. Brak ww. protokołu jest jednoznaczny z zakazem rozgrywania spotkań ligowych na
danym obiekcie.
§ 77
W przypadku, kiedy w trakcie sezonu rozgrywkowego zaistnieją wątpliwości, czy obiekt mimo wydanego
certyfikatu nie spełnia właściwych wymogów, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa rozgrywania
meczów, PZPS jest uprawniony do dokonania ponownej weryfikacji obiektu sportowego. W takim przypadku
Klub jest powiadamiany na 5 dni przed planowaną wizytacją o dokładnej dacie oraz składzie komisji
weryfikującej.
§ 78
W przypadku stwierdzenia, że obiekt nie spełnia właściwych wymogów, PZPS może zawiesić lub cofnąć
certyfikat. W okresie zawieszenia certyfikatu w sali sportowej nie można rozgrywać meczów w ramach
wskazanych rozgrywek.
§ 79
W przypadku jeżeli organizator spotkania nie jest w stanie zapewnić w obiekcie porządku oraz
bezpieczeństwa podczas rozgrywanego spotkania i jednocześnie nie zachodzą przesłanki do cofnięcia lub
zawieszenia certyfikatu, PZPS może czasowo zakazać rozgrywania spotkań w tym obiekcie lub nakazać ich
rozgrywanie bez publiczności. Dodatkowo na Klub może być nałożona kara finansowa określona w
Komunikacie Organizacyjnym PZPS.
§ 80
Kluby - uczestnicy spotkania są zobowiązani do:
1) niezwłocznego powiadomienia organizatora spotkania o przyjęciu warunków organizacyjnych spotkania,
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2) w razie konieczności – niezwłocznego powiadomienia WR o wszelkich nieprawidłowościach związanych z
organizacją i rozegraniem spotkania.
§ 81
Uczestnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w Komunikacie Organizacyjnym PZPS oraz
podanych na odprawie technicznej innych postanowień dotyczących odpowiednio:
1) organizacji zaplecza (szatnie, trybuny, miejsca wydzielone),
2) zasad i czasu przeprowadzenia rozgrzewki oraz zawodów,
3) organizacji uroczystości otwarcia zawodów,
4) uroczystości zamknięcia zawodów i ogłoszenia wyników.
§ 82
1. Każdy Klub ma prawo do złożenia w PZPS protestu związanego z rozegranym meczem na szczeblu
centralnym w przypadku, gdy nie zgadza się z zapisami w protokole zawodów.
2. Protest zostanie rozpatrzony, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) protest wpłynął do PZPS na piśmie (dopuszcza się skan dokumentu wysłanego drogą mailową na adres:
wr@pzps.pl) nie później niż 48 godzin od zakończenia meczu, którego dotyczy (decyduje data wpływu
protestu do Związku),
2) protest został wpisany do oficjalnego protokołu zawodów zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Siatkową,
chyba że protest składany jest w wyniku błędnego zapisu w protokole zawodów,
3) wpłacona została kaucja w terminie określonym dla złożenia protestu i wysokości określonej w
Komunikacie Organizacyjnym PZPS; kaucja zwracana jest wyłącznie w przypadku uwzględnienia protestu.
3. W przypadku gdy protest został wniesiony z brakami w stosunku do wymogów określonych w ust. 2 bądź
zawiera inne braki uniemożliwiające nadanie mu biegu – PZPS może odmówić jego rozpoznania bez wzywania
do uzupełnienia tych braków.
§ 83
Uczestnicy zawodów są zobowiązani posiadać dokumenty określone w Przepisach Organizacyjnych dla
danych rozgrywek PZPS oraz okazać te dokumenty przy weryfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 84
1. Kary regulaminowe finansowe muszą być uregulowane w ciągu 14 dni od ich nałożenia.
2. Opóźnienie w zapłacie kary powoduje naliczenie ustawowych odsetek.
§ 85
Brak zapłaty kary w ciągu 30 dni po jej nałożeniu może spowodować zawieszenie w prawach członka lub w
prawach do rozgrywek PZPS do momentu zapłacenia kary w pełnej wysokości wraz z odsetkami.
§ 86
Łącznie z niniejszymi regulaminami i statutami WZPS i PZPS obowiązują statut, regulaminy i postanowienia
CEV i FIVB.
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§ 87
Sprawy sporne nieujęte w niniejszych regulaminach i przepisach rozstrzyga w zależności od swoich
kompetencji Wydział Rozgrywek PZPS lub Wydział Dyscypliny PZPS, a w następnej instancji Sąd Odwoławczy
PZPS.
§ 88
Prawo interpretacji Przepisów Sportowo-Organizacyjnych przysługuje Wydziałowi Rozgrywek PZPS.
§ 89
Przepisy Sportowo-Organizacyjne wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Zarząd PZPS uchwały
zatwierdzającej treść niniejszego regulaminu, chyba że ta uchwała określa inną datę.
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