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SPIS TREŚCI: 
 

• Postanowienia ogólne 
 

• Rozgrywki 
 

• Przepisy Organizacyjne 
 

• Przepisy sportowe 
 

• Obowiązki organizatora spotkania i uczestnika rozgrywek 
 

• Postanowienia końcowe 
 
  



 

 

a) POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Niniejszy komunikat jest wstępną informacją o systemie rozgrywek i ustaleniach 
regulaminowych (jest to uzupełnienie Przepisów Sportowo – Organizacyjnych PZPS) 
związanych z uczestnictwem klubów sportowych w rozgrywkach DZPS w sezonie 2022/2023.  
 

§ 2 
 

Ilekroć w niniejszych Przepisach Sportowo-Organizacyjnych jest mowa o: 
1) Klubie – należy przez to rozumieć osobę prawną, będącą członkiem PZPS lub DZPS, 
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) DZPS – należy przez to rozumieć Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą we 
Wrocławiu, 
8) WGiD – należy przez to rozumieć Wydział Gier i Dyscypliny DZPS, 
9) stosunku „małych” punktów – należy przez to rozumieć stosunek zdobytych łącznie w 
poszczególnych setach punktów do punktów straconych, 
10) stosunku setów – należy przez to rozumieć stosunek setów wygranych do setów 
przegranych, 
11) Systemie Ewidencji – należy przez to rozumieć Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i 
Zawodników PZPS, 
12)zawodniku – należy przez to rozumieć również zawodniczkę, chyba że jest to wyraźnie 
wyłączone, 
13) KO – należy przez to rozumieć Komunikat Organizacyjny DZPS na sezon 2022/2023, 
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. 



 

 

 
§ 3 

 
Zawodnicy (w przypadku zawodnika małoletniego – również jego przedstawiciel ustawowy), 
działacze, trenerzy, instruktorzy i kluby sportowe zobowiązani są znać  
i przestrzegać przepisy niniejszego regulaminu. 

 
 

§ 4 
 
Interpretacja oraz egzekwowanie przepisów niniejszego regulaminu należy do WGiD. 

§ 5 
Integralną część niniejszego regulaminu stanowią „Komunikaty” obejmujące systemy i 
szczegółowe regulaminy rozgrywek oraz terminarze opracowywane każdorazowo przed 
sezonem dla każdej ligi rozgrywkowej. 

§ 6 
 

Korespondencja pomiędzy WGiD a Klubami odbywać się będzie wyłącznie drogą e-mailową na 
adres wgid@dzps.pl oraz do wiadomości na adres dzps@sport.wroclaw.pl  
 

b) ROZGRYWKI 
 

§ 7 
 

DZPS organizuje i prowadzi współzawodnictwo w siatkówce w zakresie sportu młodzieżowego 
i seniorskiego na terenie województwa dolnośląskiego. 
 

§ 8 
 

Celem rozgrywek jest: 
1. popularyzacja piłki siatkowej na terenie działania DZPS,  
2. wyłonienie najlepszych zespołów w danej klasie rozgrywkowej w celu 

ustalenia reprezentantów do dalszych rozgrywek na szczeblu centralnym, 
3. wyłonienie najlepszych zawodników do reprezentacji Kadry B, 
4. wyłonienie reprezentacji Województwa Dolnośląskiego na Turniej Nadziei 

Olimpijskich, 
5. wyłonienie MVP w rozgrywkach młodzieżowych oraz seniorskich. 

mailto:wgid@dzps.pl
mailto:dzps@sport.wroclaw.pl


 

 

 
§ 9 

 
DZPS prowadzi rozgrywki mistrzowskie w kategoriach kobiet i mężczyzn w poszczególnych 
klasach: 

• seniorki, juniorki, juniorki młodsze, młodziczki, 

• seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy, 

• eliminacje na szczeblu województwa dolnośląskiego do Pucharu Polski, 

• rozgrywki minisiatkówki – na podstawie regulaminu PZPS  

• rozgrywki siatkówki plażowej (szczegółowe przepisy oraz regulamin tych 

rozgrywek jest opracowywany przez Wydział Siatkówki Plażowej DZPS). 

 
§ 10 

 

DZPS organizuje także inne zawody, mecze i turnieje z własnej inicjatywy oraz na 

zlecenie. 

 

c) PRZEPISY ORGANIZACYJNE 
 

§ 11 
 

Zgłoszenie do rozgrywek następuje jedynie poprzez wypełnienie formularza online, osobno 
dla każdego zespołu w każdej kategorii rozgrywkowej. Zgłoszenie po ustalonym terminie 
granicznym może spowodować nie przyjęcie zespołu do rozgrywek. W przypadku wycofania 
zespołu z rozgrywek po zgłoszeniu lub ustaleniu terminarza oraz w trakcie rozgrywek, WGiD 
ma prawo nałożyć na klub opłatę regulaminową (zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym 
DZPS na sezon 2022/2023. 
 

§ 12 
 
W rozgrywkach mogą brać udział jedynie zespoły klubów będących członkami DZPS i PZPS, 
posiadające opłacone składki członkowskie i niezalegające z żadnymi zadłużeniami 
finansowymi wobec DZPS i PZPS. 
 
W rozgrywkach łączonych z innym województwem mogą brać udział także zespoły będącymi 
członkami danego WZPS i PZPS. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhPclwFn2PeKKWaZmG9b3QttJEnPpjKYhWmWDVXE4U5nwsiw/viewform?usp=sf_link


 

 

§ 13 
 

Kluby mają prawo zgłosić swój udział do odpowiednich rozgrywek, zobowiązując się tym 
samym do przestrzegania PSO, KO i komunikatów rozgrywek. 

 
§ 14 

 
Kluby opłacają składki członkowskie tylko raz niezależnie od ilości uczestniczących zespołów. 
Składki członkowskie należy opłacić do dnia 31.01. za dany rok kalendarzowy.  
Opłaty za udział w rozgrywkach klub płaci oddzielnie za zespół żeński i męski.  
 
Wysokość składek ustala PZPS oraz DZPS i informuje o nich w osobnym komunikacie. 
Kluby zobowiązane są do wniesienia opłat za udział w rozgrywkach w terminie ustalonym 
przez WGiD.  
 
Klub, który nie ureguluje zobowiązań finansowych w terminie podanym przez WGiD, zostaje 
zawieszony w rozgrywkach DZPS we wszystkich kategoriach. 
 

 § 15 
 
Każdy klub, który posiada w rozgrywkach seniorskich zespoły w różnych ligach czy też klasach 
rozgrywkowych, zobowiązany jest zgłosić do DZPS, przed rozpoczęciem rozgrywek, nazwiska 
10 (dziesięciu) najlepszych (tzw. trzon) zawodników, którzy nie będą uczestniczyć w 
rozgrywkach niższej klasy, w barwach tego samego klubu sportowego. Dotyczy to zawodników 
występujących w PlusLidze, TauronLiga, w I i II lidze. Lista zawodników zespołu będzie 
weryfikowana na wniosek klubu po I i II części fazy zasadniczej zespołu grającego w lidze 
wyższej przez Wydział Rozgrywek PZPS. 
 
 § 16 
 
Kluby biorące udział w rozgrywkach podlegają bezpośrednio WGiD, a w szczególności w 
sprawach: 

a) korespondencji dotyczącej rozgrywek, 
b) opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach, 
c) nałożonych kar i opłat regulaminowych, 
d) weryfikacji sal i obiektów sportowych przeznaczonych do rozgrywania spotkań 

mistrzowskich i pucharowych. 



 

 

 
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, KO i Komunikatach rozgrywek, 
c) na 14 dni przed zawodami gospodarz (organizator) ma obowiązek zamieścić na 

stronie www.dzps.pl informacje o miejscu i godzinie rozgrywania spotkania. 
Sędziowie w takim wypadku zostaną zawiadomieni automatycznie e-mailowo. 
Ta zasada obowiązuje również kluby posiadające drużyny w rozgrywkach PZPS 
w celu zabezpieczenia pomocniczej obsady sędziowskiej. 

 

§ 17 
 

Klub, który zgłosił uczestnictwo w rozgrywkach, w przypadku wycofania się z nich, będzie 
ukarany zgodnie z KO. 
 

§ 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 DZPS, do czasu uregulowania określonej kary wraz z należnymi odsetkami. 
 

§ 19 
 

Wycofanie zespołu z rozgrywek w trakcie ich trwania powoduje konsekwencje określone w 
Komunikacie Organizacyjnym DZPS (w tym kary finansowe) oraz: 

1. gdy wycofanie zespołu z rozgrywek nastąpi po ich rozpoczęciu, w trakcie I rundy 
zasadniczej   spowoduje to anulowanie wszystkich punktów tego zespołu oraz punktów 
zdobytych w spotkaniach z tym zespołem oraz konsekwencje określone w KO, 

2. gdy wycofanie zespołu z rozgrywek nastąpi po zakończeniu I rundy, ale przed 
rozpoczęciem II rundy zasadniczej (rewanżowej) 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 ; punkty z I rundy zasadniczej 

http://www.dzps.pl/


 

 

zostaną zachowane, zespół klasyfikowany zostanie na ostatnim miejscu w grupie (bez 
względu na ilość zdobytych punktów),  

4. gdy wycofanie nastąpi po zakończeniu rundy zasadniczej 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, które zespół miał rozegrać, zespół zostanie 
sklasyfikowany na ostatnim miejscu w danej grupie rozgrywkowej. 
 

§ 20 
 

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 KO  
 

§ 21 
 

Nazwa zespołu, pod którą Klub występuje w rozgrywkach DZPS, może być zmieniona w trakcie 
sezonu, pod warunkiem otrzymania akceptacji DZPS oraz wniesienia opłaty w wysokości 
wskazanej w KO.  
 

§ 22 
 

Terminarze, grupy, zestawy par, systemy rozgrywek itp., po uzgodnieniu z Wydziałem 
Szkolenia, na każdy sezon ustala WGiD (po otrzymaniu zgłoszeń od Klubów) i podaje do 
wiadomości w osobnych komunikatach. 
 

§ 23 
 

1. Termin rozegrania meczu ustalony zgodnie z terminarzem może być zmieniony przy 
zachowaniu warunków określonych w niniejszym paragrafie. Przełożenie terminu może 
nastąpić jedynie przez WGiD – na wniosek Klubu lub z urzędu. 

 



 

 

2. Wniosek o przełożenie terminu jest składany przez Klub do WGiD w formie pisemnej, co 

najmniej na 7 dni przed terminem meczu określonym w terminarzu. Wniosek winien zawierać:  

a. uzasadnienie,  

b. propozycję nowego terminu rozegrania meczu do rozpoczęcia II rundy, przy 

czym przełożone mecze I rundy muszą być rozegrane do rozpoczęcia II rundy, 

zaś przełożone mecze II rundy muszą zostać rozegrane przed terminem dwóch 

ostatnich kolejek,  
c. 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 meczów seniorskich z rozgrywkami młodzieżowymi; 

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), 

b.  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 WGiD wyznaczył inny termin. 

 

5. W przypadku braku decyzji WGiD o przełożeniu meczu i nie przystąpienia do spotkania 

przez wnioskujący Klub zgodnie z terminarzem, WGiD zweryfikuje spotkanie jako walkower 

dla przeciwnika zespołu wnioskującego. 

 

6. WGiD 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. 

 

§ 24 
 



 

 

Terminy meczów dwóch ostatnich kolejek rundy muszą być rozegrane zgodnie z 
terminarzem DZPS, w obrębie jednego weekendu: sobota-niedziela lub awansem wcześniej. 
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 WGiD. 

 
§ 25 

 
Weryfikację spotkań mistrzowskich przeprowadza WGiD  na podstawie skanu lub zdjęcia 
oryginałów protokołów zawodów, zgodnie z wynikiem podanym w protokole, o ile nie zajdą 
okoliczności niezgodne z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 26 
 
Spotkanie będzie bezwzględnie zweryfikowane jako przegrane walkowerem, jeżeli: 

a) zespół z własnej winy nie stawi się na zawody lub spóźni się więcej niż 15 
(piętnaście) minut od wyznaczonej przez gospodarza zawodów godziny 
rozpoczęcia spotkania, bez podania ważnej przyczyny, 

b) zespół stawi się na boisku z mniejszą liczbą zawodników niż 6 (sześć), 
c) grał zawodnik nieuprawniony do gry – nie wpisany do FO-2 danych rozgrywek, 
d) zespół odmówił gry pomimo wezwania przez sędziego. 

 
§ 27 

 
Kluby startujące w rozgrywkach PZPS i DZPS 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. 
 

§ 28 
 
Kluby startujące w rozgrywkach DZPS mają prawo do: 
a) występowania do DZPS z propozycjami i wnioskami dotyczącymi systemów, regulaminów i 
organizacji rozgrywek, w których uczestniczą; 



 

 

b) występowania do DZPS z protestami i odwołaniami od działań lub decyzji niezgodnych z 
regulaminami DZPS/PZPS, w przypadkach określonych statutem i innymi wewnętrznymi 
przepisami DZPS/PZPS. 
 

§ 29 
 
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. 
 

§ 30 
  
W zawodach w ramach rozgrywek organizowanych przez DZPS mogą brać udział zawodnicy 
krajowi i zagraniczni. 
 

§ 31 
 
W rozgrywkach organizowanych przez DZPS mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy są 
członkami Klubów. Każdy Klub musi być członkiem DZPS i wypełniać postanowienia 
regulaminowe dotyczące członkostwa w DZPS. 
 

§ 32 
 
1.  Podstawowym dokumentem zawodnika uprawniającym do gry w rozgrywkach DZPS 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. DZPS prowadzi ewidencję zawodników (w tym w odniesieniu do licencji zawodniczych) w  
Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników 
 

§ 33 
 
Zasady wydawania licencji zawodniczej: 
1. Licencja wydawana jest zawodnikowi przez DZPS 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, DZPS i PZPS na 
potrzeby organizacji i przeprowadzania rozgrywek, 
wyrażeniu zgody na reprezentowanie Klubu w rozgrywkach, 
zobowiązaniu do przestrzegania przepisów i  regulaminów obowiązujących w DZPS i PZPS. 
 

§ 34 
 
Kluby są odpowiedzialne za uprawnienia do gry swoich zawodników i mają obowiązek 
przechowywać następujące dokumenty: 

a) 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 
2020 poz 812). 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. 

b) zgodę na przetwarzanie danych w Elektronicznym Systemie Ewidencji Klubów i 
Zawodników PZPS (www.pzps-rejestracja.pl), 

c) oświadczenia – zgoda opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich na 
przetwarzanie danych  w Elektronicznym Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników 
PZPS oraz zgodę na grę małoletniego w danym klubie. 

 
Na żądanie WGiD Klub jest zobowiązany do przedstawienia powyższych dokumentów. 

 

Rejestracja pierwszej Licencji zawodniczej w WZPS/PZPS w przypadku zawodnika 

małoletniego dokonywana jest na podstawie załączonej pisemnej zgody przedstawiciela 

ustawowego. 

 
§ 35 

 

http://www.pzps-rejestracja.pl/


 

 

1. Zawodnik w tym samym czasie może być zarejestrowany (posiadać licencję zawodniczą) 
tylko w jednym Klubie.  
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 DZPS. 
 

§ 36 
 

Procedura potwierdzenia ważności licencji zawodniczej w przypadku zmiany barw klubowych 
określona jest w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych PZPS. 
 

§ 37 
 

Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej jest odpłatne. Zasady odpłatności ustala Zarząd 
DZPS i ogłasza w KO. 

§ 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:  

a. formularz F-02 będący wydrukiem lub formą elektroniczną dokumentu z Systemu 
Ewidencji; dla Klubów wskazanych w  § 15 formularz F-02 powinien być 
aktualizowany po każdej weryfikacji dziesięcioosobowego trzonu zespołu lub 
zmianie daty badania lekarskiego. 
b. 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 2020 poz 812). 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. 
 

§ 41 
 

Ważna licencja DZPS 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 
 

Zawodnik występujący w rozgrywkach organizowanych przez DZPS jest zobowiązany do: 
1) przestrzegania regulaminów Klubu, DZPS 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 dolnośląskiego lub Polski w przypadku powołania do stosownej 
reprezentacji. 
 

§ 43 
 

Zawodnik ma prawo do występowania do DZPS z protestami i odwołaniami od działań lub 
decyzji niezgodnych z regulaminami DZPS. 
 
 



 

 

§ 44 
 

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 PSO lub odrębnych regulaminach. 
3. W zawodach młodzieżowych(od młodzika/młodziczki do juniora/juniorki) jeżeli zespół 

nie ma trenera lub innej OPZ zobowiązany jest wyznaczyć pełnoletnią osobę 

odpowiedzialną za zespół. Osoba ta musi posiadać pisemne upoważnienie trenera lub 

prezesa klubu oraz wylegitymować się sędziom i w trakcie zawodów przebywać w pobliżu 

swojej ławki rezerwowej, jednak nie jest uprawniona do prowadzenia zespołu. 

 
§ 45 

 
Osoby prowadzące zespół muszą posiadać aktualne licencje DZPS do udziału w rozgrywkach. 
 

§ 46 
 

Licencję trenerską mogą otrzymać osoby, które spełniają warunki wskazane przez DZPS. 
 

§ 47 
 

Do wniosku o wydanie licencji trenerskiej należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków 
zawartych w § 46.  
 

§ 48 
 

Każdy trener zgłoszony przez Klub do rozgrywek ma obowiązek uczestniczyć w konferencjach 
szkoleniowych organizowanych przez DZPS. Konferencje, w których jest zobowiązany 
uczestniczyć trener danej klasy rozgrywkowej, określa DZPS w stosownym komunikacie. 
 

§ 49 
 

Do wniosku o wydanie licencji dla lekarza oraz fizjoterapeuty należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające posiadane kwalifikacje. 
 
 



 

 

§ 50 
 

Potwierdzenie ważności licencji wydawanych dla osób prowadzących zespół jest odpłatne. 
Zasady odpłatności ustala Zarząd DZPS i publikuje w KO. 
 
  



 

 

d) PRZEPISY SPORTOWE 

 
 

 
 § 51 

W sezonie 2022/2023 system punktacji we wszystkich ligach seniorek/seniorów oraz w ligach 
młodzieżowych prowadzonych przez DZPS będzie obowiązywał taki jak na szczeblu centralnym 
tj.: 
 

WYNIK ZWYCIĘZCA PRZEGRANY 

3:0 lub 3:1 3 punkty 0 punktów 

3:2 2 punkty 1 punkt 

 
 

 § 52 
 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”). 
 

 § 53 
 

We wszystkich zawodach rozgrywanych metodą turniejową obowiązuje punktacja: 
• 2 punkty – wygranie meczu,  
• 1 punkt – przegranie meczu, 
• 0 punktów – przegranie meczu walkowerem. 
 

 § 54 
 

W przypadku rozgrywania dwumeczu o zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów 
(zgodnie z § 51). Jeżeli zdobyte punkty są równe, rozgrywany jest tzw. „złoty set”. 
 „Złoty set” jest to nowy mecz, rozgrywany jako "tie break" do 15 pkt., z minimum 2 pkt. 
przewagi, 15 minut po zakończeniu drugiego spotkania, na tym samym boisku. 
 

 



 

 

§ 55 
 

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. 

§ 56 
 

W Komunikatach rozgrywek DZPS: 
1) gospodarze spotkań wymieniani są na pierwszym miejscu, 
2) w przypadku powierzania organizacji rozgrywek lub losowania, DZPS ogłasza gospodarza 
oddzielnym Komunikatem. 
 
 

e) SĘDZIOWIE 
 

§ 57 
 

Wydział Sędziowski DZPS jest jedynym organem uprawnionym na Dolnym Śląsku, na 
podstawie nadanego mu upoważnienia przez Zarząd DZPS, do nominowania sędziów na 
mistrzowskie i towarzyskie zawody piłki siatkowej organizowane w województwie 
dolnośląskim przez DZPS, kluby sportowe i innych organizatorów, realizując w tym względzie 
przedmiotowe wytyczne Zarządu DZPS oraz zalecenia Wydziału Sędziowskiego PZPS. 
 
 
 

§ 58 
 
Wydział Sędziowski DZPS nominuje sędziów do sędziowania wszystkich zawodów i turniejów 
mistrzowskich, pozostających w kompetencji DZPS oraz wszelkich innych zawodów i turniejów 
towarzyskich, organizowanych na Dolnym Śląsku poza oficjalnym kalendarzem rozgrywek lub 
poza kompetencją DZPS. 

 
§ 59 

 
Wydział Sędziowski DZPS 10 dni przed terminem meczu podaje obsadę sędziowską  

poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej DZPS. 

 



 

 

§ 60 
 
W przypadku zawodów i turniejów towarzyskich nominowanie sędziów odbywa się wyłącznie 
na pisemny wniosek organizatora zawodów przesłanym na „formularzu zapotrzebowania na 
sędziów” (umieszczonym na stronie internetowej DZPS) na adres w nim zawarty. 

 
§ 61 

 
W czasie rozgrywania zawodów mistrzowskich w formie pojedynczych spotkań wszystkie 
zagadnienia nie ujęte przepisami i regulaminami rozstrzyga na miejscu Sędzia Główny, a gdy 
nie jest on wyznaczony – Sędzia I zawodów. 
 

§ 62 
 
W czasie rozgrywania zawodów mistrzowskich w formie turniejów wszystkie zagadnienia nie 
ujęte przepisami i regulaminami rozstrzyga na miejscu Sędzia Główny – Kwalifikator, a gdy nie 
jest on wyznaczony – Sędzia I. 
 

§ 63 
 
Organizator zawodów pokrywa wszelkie koszty udziału sędziów w zawodach sportowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS i DZPS. Zasady rozliczeń finansowych stosowane 
pomiędzy sędziami piłki siatkowej a klubami sportowymi bądź innymi organizatorami 
zawodów, a także wysokość stawek sędziowskich oraz świadczeń delegacyjnych regulują 
odrębne przepisy. 

 
§ 64 

 
Sędziowie nominowani na zawody piłki siatkowej przez Wydział Sędziowski DZPS 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 
DZPS, a także innych ogólnych przepisów i zarządzeń obowiązujących w kulturze fizycznej i 
sporcie. 
 
 
 



 

 

 
f) OBOWIĄZKI ORGANIZATORA SPOTKANIA I UCZESTNIKA ROZGRYWEK 

 
§ 65 

 
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. 
 

§ 66 
 

Organizatorem spotkania (w tym zawodów, turniejów) w ramach rozgrywek DZPS może być 
Klub, DZPS, PZPS lub inna jednostka, którym ww. podmioty powierzą ich organizację. 
 

§ 67 
 

1. Organizator zawodów jest zobowiązany do: 
1. Przestrzegania regulaminów i przepisów DZPS oraz regulacji powszechnie obowiązujących, 
2. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia uczestników, 
3. Przygotowania obiektu sportowego do przeprowadzenia spotkania, 
4. Stosowania się do komunikatów DZPS dotyczących sprzętu, zasad reklamy i innych 
postanowień nie ujętych w niniejszych przepisach, 
5. Umieszczenia daty, godziny i miejsca rozegrania spotkania na stronie www.dzps.pl. 
 
 

§ 68 
 
Jeżeli na danym obiekcie sportowym rozgrywa swoje spotkania mistrzowskie większa ilość 
zespołów, należy dążyć do tego, aby jako pierwsze rozgrywały swoje mecze zespoły żeńskie, a 
następnie zespoły męskie. 
 

§ 69 
 
W turniejach z udziałem trzech zespołów kolejne spotkania powinny się rozpoczynać do 45 
minut po zakończeniu spotkań je poprzedzających. Dopuszczalne jest zwiększenie przerwy 

http://www.dzps.pl/


 

 

między meczami maksymalnie do 1 godziny na wniosek zespołu rozgrywającego dwa mecze 
kolejno po sobie. 
 

§ 70 
 
Rozgrywki muszą być przeprowadzone w dniach ustalonych terminarzem, w miejscu i w 
godzinach podanych na stronie internetowej przez organizatora zawodów. Przy wyznaczaniu 
godziny rozpoczęcia zawodów, organizator powinien kierować się najdogodniejszym 
połączeniem i czasem dojazdu dla zespołów przyjezdnych. 
 
 

§ 71 
 
W celu uniknięcia dowolności w wyznaczaniu godzin rozpoczęcia zawodów, ustala się, że 
rozpoczęcie spotkań musi nastąpić: 

a) w zawodach seniorów w soboty, niedziele i święta pomiędzy godz. 10:00–19:00, 
b) w zawodach juniorów/ek juniorów/ek młodszych w soboty 10:00-19:00; w 

niedziele i święta 10:00-16:00 
c) w dni powszednie pomiędzy godz. 17:00-19:00, 

 
d) turnieje: sobota i niedziela – początek pomiędzy godz. 10:00-16:00. 

 
 

Wszystkie  przesunięcia  spotkań  mogą  nastąpić  jedynie za zgodą WGiD .  

 
§ 72 

 
Kluby mają obowiązek na 14 dni przed zawodami zatwierdzić F-02 zawierający aktualny skład 
zespołu oraz wykaz osób mogących brać udział w danej kategorii rozgrywek. 
 

§ 73 
 

Organizator zawodów zobowiązany jest przygotować salę do rozgrywania meczów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 
 
 



 

 

§ 74 
 

Dla uczestników rozgrywek powinny być przygotowane szatnie (odpowiednio zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich) z natryskami. Dla sędziów oddzielny pokój również 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 

§ 75 
 

W rozgrywkach dwudniowych organizator zobowiązany jest zabezpieczyć noclegi dla 
zespołów przyjezdnych na ich koszt.   

§ 76 
 
W rozgrywkach DZPS minimum godzinę przed rozpoczęciem spotkania, pod rygorem nie 
dopuszczenia zawodników do gry,  uczestnicy przedstawiają Sędziemu Głównemu, a gdy nie 
jest on wyznaczony Sędziemu I:    

a) na żądanie dokument weryfikujący tożsamość z aktualnym zdjęciem zawodnika 
(licencja, dowód osobisty, legitymacja szkolna itp. Dopuszcza się przedstawienie 
ksero jednego z powyższych dokumentów; 

b) Zatwierdzony druk F-02 wygenerowany z Elektronicznego Systemu Ewidencji Klubów 
i Zawodników PZPS z wpisanymi zawodnikami uprawnionymi do danej kategorii 
rozgrywek oraz wszystkimi osobami uprawnionymi do udziału w meczu. Druk F02 nie 
będzie ostemplowany i dlatego wszystkie ręczne dopiski oraz brak wszystkich 
wymaganych danych spowoduje nieważność tego dokumentu; 

c) Oświadczenie o stanie zdrowia zespołu według wzoru zamieszczonego na stronie 
DZPS; 

d) listę z nazwiskami i imionami oraz numerami na strojach sportowych (meczowych) 
zawodników w kolejności od numeru najniższego do numerów wyższych. /1 – 99 /. 
Na liście tej również musi być zaznaczony kapitan, zawodnik/cy  Libero ( o ile są w 
składzie) zespołu oraz podane imię i nazwisko trenera prowadzącego zespół, 
asystentów trenera oraz lekarza i fizjoterapeuty jeżeli uczestniczą w zawodach. 
Dodatkowo lista musi być podpisana przez trenera zespołu ( W przypadku braku 
sztabu lista jest podpisywana przez kapitana zespołu). 
Maksymalna ilość zawodników mogących brać udział w meczu to 12 + 2 Libero 
(Jeżeli  w protokole zawodów wpisanych jest więcej niż 12 zawodników, to musi być 
wśród nich 2 zawodników Libero) 
Maksymalna ilość członków sztabu wynosi 5 osób. Trener przed meczem ma prawo 
wskazać członków sztabu trenerskiego i medycznego - spośród uprawnionych do 



 

 

udziału w zawodach, w dowolnej konfiguracji. Jeżeli rozkład członków sztabu nie 
pasuje do formularza protokołu (np. 3 asystentów trenera albo 2 fizjoterapeutów), 
proszę ich nazwiska wpisać przy innej funkcji, a dodatkowo w polu "UWAGI" wpisać 
wg wzoru: "Kowalski A. (nazwa klubu) pełnił w meczu funkcję asystenta trenera"; 

e) Klub, który jest organizatorem meczów ma obowiązek przechowywania oryginałów 
oświadczeń o stanie zdrowia obu zespołów przez okres 14 dni od zakończenia 
spotkania ( o ile są one wymagane); 

 
§ 77 

 
Każdy zespół po rozegranym spotkaniu otrzymuje kopię protokołu zawodów. 
 

§ 78 

 

Klub ma obowiązek podać wynik meczu na stronie internetowej DZPS (www.dzps.pl) 

niezwłocznie po jego zakończeniu w dniu rozgrywania spotkania. W przypadku braku wyniku 

lub spóźnionego zamieszczenia na Klub zostanie nałożona opłata regulaminowa zgodnie z KO. 

 
§ 79 

 
Sędzia I zawodów ma obowiązek wysłać natychmiast po zakończonym spotkaniu do WGiD na 
adres e-mailowy: wgid@dzps.pl zdjęcia protokołu zawodów oraz oświadczeń o stanie zdrowia( 
o ile są wymagane)  obu zespołów. Klub natomiast oryginały protokołów zawodów 
zobowiązany jest dostarczyć do DZPS przesyłając je pocztą - listem poleconym po pierwszej i 
ostatniej rundzie zawodów lub osobiście do biura DZPS albo przez sędziów za pokwitowaniem 
(które należy przechowywać i okazać na żądanie DZPS-u). W przypadku niedostarczenia 
protokołów w ustalonym terminie klub zostanie ukarany karą porządkową zgodnie z KO. 
 

 § 80 
 

Organizator spotkania ma obowiązek zapewnić piłki do gry i rozgrzewki, w liczbie co najmniej 
3 do rozegrania meczu oraz 14 dla przeprowadzenia rozgrzewki (w tym co najmniej 7 dla 
zespołu przeciwnego), 
 

§ 81 
 

mailto:wgid.dzps@gmail.com


 

 

Rozgrywki organizowane przez DZPS prowadzone są na obiektach zamkniętych, 
zweryfikowanych i dopuszczonych przez WGiD. Wykaz zweryfikowanych sal znajduje się na 
stronie internetowej DZPS i będzie uaktualniany co sezon.(Klub będzie miał obowiązek 
zgłosić salę na której będzie grał w sezonie, pozostałe sale będą usuwane z listy). Jeżeli nie 
jest to sala dotychczas zweryfikowana, Klub jest zobowiązany złożyć wniosek do WGiD na 
oryginalnym formularzu WGiD o zweryfikowanie obiektu sportowego wraz z dowodem 
wpłaty za weryfikację sali (ksero). 
 
 § 82 
 

a) Klubom i innym ukaranym przysługuje prawo wnoszenia protestów w związku z 
rozegranymi spotkaniami mistrzowskimi najpóźniej w terminie 7–dniowym (siedem 
dni) od zakończenia spotkania. Obowiązują wyłącznie następujące formy składania 
protestu:  e-mail skierowany do WGiD. Równocześnie z wniesieniem protestu, strona 
zgłaszająca protest powinna wpłacić na konto DZPS kaucję pieniężną w kwocie 500 zł 
(należy przedstawić dowód wpłaty). 

b) W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz DZPS, a w przypadku  
uwzględnienia protestu - podlega zwrotowi. 

c) Od decyzji WGiD przysługuje prawo odwołania się do Zarządu DZPS w terminie 14 
(czternaście) dni od dnia otrzymania decyzji. Procedura składania odwołań jak w pkt. 
1.  Decyzja podjęta przez Zarząd DZPS jest ostateczna. 

d) Protesty odnośnie orzeczeń sędziego, nie dotyczące interpretacji przepisów gry, nie 
będą rozpatrywane. 

e) Protesty i odwołania wnoszone w innym trybie niż podany w punkcie 1 i 3, nie będą 
rozpatrywane i pozostaną bez odpowiedzi. 

 
 

           g) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 83 

 
Opłaty regulaminowe i nałożone kary  powinny być zapłacone w terminie 7 dni od chwili 
przyjęcia decyzji o ukaraniu. 

§ 84 
 

Łącznie z niniejszymi regulaminami i statutami DZPS i PZPS obowiązują statut, regulaminy i 
postanowienia CEV i FIVB. 



 

 

 
§ 85 

 
Sprawy sporne nieujęte w niniejszych regulaminach i przepisach rozstrzyga Wydział Gier i 
Dyscypliny DZPS, a w następnej instancji Zarząd DZPS. 

§ 86 
 

Prawo interpretacji Przepisów Sportowo-Organizacyjnych przysługuje Wydziałowi Gier i 
Dyscypliny DZPS. 

§ 87 
 

Przepisy Sportowo-Organizacyjne wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Zarząd DZPS 
uchwały zatwierdzającej treść niniejszego regulaminu, chyba że ta uchwała określa inną datę. 

 
 
 
 
 


