Komunikat nr 1/2019--2020 WGiD OZPS
Opole, dnia 03-07-2019 r

REGULAMIN SPORTOWY ORAZ PRZEPISY ORGANIZACYJNE ROZGRYWEK
sezon 2019/2020
1. Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby.
2. Koszty organizacyjne zawodów - gospodarz spotkania.
3. Klub Sportowy wraz ze zgłoszeniem drużyny do rozgrywek ma obowiązek przekazać do WGiD OZPS
aktualne adresy e-mail oraz numery telefonów kontaktowych osób funkcyjnych klubu: Prezes, trener
oraz inni wg. uznania.
4. Kierownictwo na zawodach OZPS sprawuje wyznaczony sędzia główny /kwalifikator/ lub sędzia 1.
5. Podstawowymi dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w zawodach są:
 potwierdzoną na sezon 2019/2020 przez OZPS listę zgłoszenia zawodników zawierająca dane:
nazwisko i imię, PESEL, adres, nr licencji, data ważności licencji (drukF-02)
 ważne badania lekarskie. Okres ważności badań dla wszystkich kategorii wiekowych wynosi 6
miesięcy /RMZ z dnia 7.11.2002 r, Dz.U. Nr 191, poz 1603/
 dokument potwierdzający tożsamość
 licencje trenera na sezon 2019/2020
6. Opłaty regulaminowe:
Składka członkowska + licencja klubowa
500,00 zł
Rejestracja zawodnika
20,00 zł
Licencja zawodnika
20,00 zł
Licencja trenera /po kursie
100,00 zł
Certyfikat sędziego OZPS
50,00 zł
Wypożyczenie zawodnika w ramach województwa
10,00 zł
Transfer zawodnika w ramach województwa
20,00 zł
Wyrejestrowanie/certyfikat zawodnika poza województwo 135,00 zł
Wypożyczenie + transfer do PlusLigi i Ligi Siatkówki Kobiet 100,00 zł
Licencja trenera który nie uczestniczył w kursie
300,00 zł
Protokoły zawodów /blok/
50,00 zł
7. Kluby - gospodarze zawodów zobowiązane są do:
zabezpieczenia sali do spotkania na 60 minut przed wyznaczonym terminem meczu
zabezpieczenie piłek meczowych – MOLTEN VSM 5000
zabezpieczenia piłek do rozgrzewki (1 piłka na 2 zawodników)
zabezpieczenia co najmniej 1 tablicy wyników /w tym tablicy z obsługą przy stoliku sekretarza
zawodów/
zabezpieczenie sprzętu oraz ludzi do utrzymania porządku przed i w trakcie zawodów
zabezpieczenia protokołów zawodów
zabezpieczenie szatni dla sędziów i gości zawodów
zabezpieczenie opieki medycznej – w przypadku braku opieki medycznej gospodarz zobowiązany
jest do przedłożenia sędziemu oświadczenia potwierdzonego przez uprawnione osoby, że bierze
pełną odpowiedzialność za prawne następstwa zdarzeń wynikłych z tytułu braku opieki medycznej.
zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników zawodów i widzów, przed, w trakcie i po zawodach
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przesłania do WGiD OZPS protokołu/ów/ zawodów w pierwszym dniu roboczym po rozegranych
zawodach. Brak protokołu/ów/ zawodów w biurze Związku w ciągu 7 dni po zakończonym
meczu/turnieju skutkować może walkowerem dla drużyny przeciwnej.
7. O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:
większa liczba zdobytych punktów
większa liczba zwycięstw
lepszy stosunek setów
lepszy stosunek małych punktów
wynik bezpośrednich spotkań.
8. W prowadzonych rozgrywkach OZPS obowiązuje następująca punktacja wyników meczów:
spotkanie wygrane
3:0 i 3:1
3 punkty
spotkanie wygrane
3:2
2 punkty
spotkanie przegrane
2:3
1 punkt
spotkanie przegrane
0:3, 1:3, walkower
0 punktów
9. Dla rozgrywek młodzików i młodziczek obowiązuje następująca punktacja wyników meczów:
spotkanie wygrane
2:0 i 2:1
2 punkty
spotkanie przegrane
1:2 i 0:2
1 punkty
walkower
0 punktów
10. Zmiana terminu meczu lub turnieju wymaga pisemnej akceptacji zainteresowanych drużyn. Po
spełnieniu ww. WGiD OZPS podejmuje odpowiednią decyzję w formie pisemnej, którą otrzymują
zainteresowane drużyny oraz WS OZPS. Pozostałych zainteresowanych klub - gospodarz zawodów ma
obowiązek powiadomić niezwłocznie (nie później niż na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem
zawodów).
Niedopełnienie formalności informacyjnych będzie skutkowało grzywną w wysokości 300 zł. płatną w
terminie 7 dni na podstawie decyzji WGiD OZPS. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie,
walkowerem.
WGiD OZPS w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian terminów zawodów z
urzędu. Pisemna informacja w formie decyzji zostanie wysłana do zainteresowanych.
Zawody w dniach roboczych tygodnia mogą być rozgrywane po godz. 17.30.
11. Klub Sportowy – gospodarz zawodów ma obowiązek nie później niż 7 dni przed zawodami
poinformować WGiD OZPS, wyznaczonych sędziów oraz pozostałych zainteresowanych o miejscu i
godzinie rozpoczęcia zawodów.
Brak ww. informacji skutkować będzie karą w wysokości 100,00 zł na podstawie decyzji WGiD OZPS.
12. Klub Sportowy, który przed rozpoczęciem rozgrywek poinformuje WGiD OZPS o miejscu i godzinie
rozpoczęcia zawodów, których będzie gospodarzem w sezonie 2019/2020, zwolniony będzie z
bieżącego informowania WGiD OZPS oraz sędziów przed każdym kolejnym meczem/turniejem.
13. Klub Sportowy ma obowiązek rozliczyć delegacje sędziowskie nie później niż 30 min. przed planowanym
rozpoczęciem zawodów. W przypadku braku realizacji powyższego sędziowie maja prawo odmówić
prowadzenia zawodów, a gospodarz zostanie ukarany walkowerem oraz wszystkimi konsekwencjami
wynikającymi w przegrania meczu walkowerem.
14. Ewentualne protesty dotyczące rozegranych spotkań należy składać w terminie do 48 godzin po
zakończeniu meczu. Do pisma należy dołączyć potwierdzenie przelewu kaucji w wysokości 300,00 zł.
W przypadku nie uznania protestu przez WGiD OZPS protestujący ma prawo odwołać się do Zarządu
OZPS w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji WGiD.
Nie uznanie protestu przez Zarząd OZPS pociąga za sobą przepadek wpłaconej kaucji.
15. Wycofanie drużyny z rozgrywek prowadzonych przez OZPS powoduje kary pieniężne:
300,00 zł. gdy wycofanie nastąpiło przed rozpoczęciem rozgrywek
500,00 zł. gdy wycofanie nastąpiło w trakcie sezonu
Wycofanie przez klub jednej drużyny w rozgrywkach powoduje zawieszenie pozostałych zespołów tego
klubu do czasu opłacenia kary pieniężnej.
16. Zespół, który przegrywa mecz walkowerem zostaje ukarany karą pieniężną w wysokości 200,00 zł. oraz
pokryciem kosztów ryczałtów sędziowskich, jeżeli nie zostały wypłacone.
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17. Zespół, który przegrywa drugi mecz walkowerem zostaje ukarany karą pieniężną w wysokości 300,00 zł.
oraz pokryciem kosztów ryczałtów sędziowskich, jeżeli nie zostały wypłacone.
18. Zespół, który przegrywa trzecie spotkanie walkowerem zostaje wycofany z rozgrywek, ukarany karą
pieniężną w wysokości 500,00 zł. oraz pokryciem kosztów ryczałtów sędziowskich, jeżeli nie zostały
wypłacone.
19. Udział w grze zawodnika nieuprawnionego skutkuje karą w wysokości 300,00 zł.
20. Wszystkie wpłaty Klub Sportowy ma obowiązek uiścić na konto OZPS w terminie 7 dni od daty
otrzymania decyzji WGiD OZPS oraz wysłać na ww. adresy e-mail potwierdzenie przelewu.
21. Poza ww. regulacjami obowiązują przepisy wydane przez PZPS Warszawa oraz OZPS.
22. Sporne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga WGiD OZPS na podstawie obowiązujących
przepisów.
23. Drużyny, które w klasyfikacji końcowej sezonu 2019/2020 w poszczególnych kategoriach
rozgrywkowych zajmą pierwsze trzy miejsca zostaną wyróżnione pucharem, medalami oraz dyplomami.
Dekoracja odbędzie się 15 minut po zakończeniu decydujących meczów. Za odpowiednią oprawę
odpowiadają gospodarze zawodów oraz przedstawiciel Zarządu OZPS.
24. Terminarze rozgrywek sezonu 2019/2020 zostaną przesłane klubom po zatwierdzeniu przez Zarząd
OZPS, nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem rozgrywek.
25. Aktualne wyniki oraz tabele znajdują się na stronie internetowej www.ozps.pl
26. Obsady sędziowskie na wszystkie zawody organizowane przez OZPS znajdują się na stronie
internetowej http://ozps.pl/sedziowie/system/new//index.php
Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu OZPS w Opolu w dniu:……………………..2019 r.
Otrzymują:
 Kluby Sportowe OZPS
 Przewodniczący Wydziału Szkolenia OZPS
 Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego OZPS
 Zarząd OZPS
 Komisja Rewizyjna OZPS
 a/a

Przewodniczący WGiD OZPS
Paweł IGNATOWICZ
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Waldemar Kobienia

WGiD Opolskiego Związku Piłki Siatkowej

