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Rozdział 1. Wstęp 

Niniejszy Regulamin zawiera: 

 Wyszczególnienie i opis zawodów w ramach rozgrywek Opolskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 zasady oraz warunki rozgrywek Opolskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 zasady dysponowania prawami wynikającymi z uprawnienia do organizacji rozgrywek. 

 zasady i warunki udziału Zawodników w systemie rozgrywek. 

 zasady i tryb zmiany przynależności do klubu sportowego Zawodników. 

 określenie właściwości organów, zasad odpowiedzialności, kar oraz trybu postępowania w sprawach o 

naruszenie Regulaminu związanych z udziałem w Zawodach oraz trybu postępowania w innych sprawach. 

 Zawody prowadzi WGiD OZPS, co nie wyklucza zlecenia organizacji innym podmiotom. 

 Klub, którego drużyna występuje w charakterze gospodarza, jest odpowiedzialny za bieżącą organizację 

Zawodów i odpowiada za ich przygotowanie i przeprowadzenie.  

 Przygotowanie i przeprowadzenie Zawodów Zarządzający może powierzyć określonym podmiotom w drodze 

umowy. 

Rozdział 2. Definicje 

 [PZPS] – Polski Związek Piłki Siatkowej 

 [OZPS] – Opolski Związek Piłki Siatkowej 

 [RS OZPS] – Regulamin Sportowy Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 

 [WGiD OZPS] – Wydział Gier i Dyscypliny Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 

 [WS OZPS] – Wydział Sędziowski Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 

 [WSZ OZPS] – Wydział Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 

 [WSP OZPS] – Wydział Siatkówki Plażowej Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 

 [KS OZPS] – Klub Sportowy Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 

 [3M] 3 Liga Mężczyzn 

 [3K] 3 Liga Kobiet 

 [JR] Rozgrywki Juniorów 

 [JA] Rozgrywki Juniorek 

 [KT] Rozgrywki Kadetów (junior młodszy) 

 [KA] Rozgrywki Kadetek (juniorka młodsza) 

 [MD] Rozgrywki Młodzików 

 [MA] Rozgrywki Młodziczek 
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Rozdział 3. Obowiązujące regulaminy i przepisy PZPS 

 Regulamin Zmiany Barw Klubowych 

 Regulamin wydawania Licencji Klubowych 

 Regulamin Dyscyplinarny 

 Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS 

 Przepisy Sportowo-Organizacyjne PZPS 

 Komunikat Organizacyjny PZPS 

Rozdział 4. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Sportowy OZPS [RS OZPS] zawiera wszystkie informacje dotyczące rozgrywek prowadzonych przez WGiD 

Opolskiego Związku Piłki Siatkowej. 

2. Poza regulacjami opisanymi w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy wydane przez PZPS Warszawa oraz 

Zarząd OZPS. 

3. Sporne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga WR OZPS na podstawie obowiązujących przepisów 

OZPS i PZPS. Odwołanie od decyzji WGiD OZPS należy składać do Zarządu OZPS w terminie 7 dni od daty otrzymania 

decyzji administracyjnej. 

4. Aktualna dokumentacja, wyniki meczów oraz obsady sędziowskie na wszystkie zawody prowadzone przez WGiD 

OZPS znajdują się na stronie internetowej www.ozps.pl 

http://www.ozps.pl/


 

Wydział Gier i Dyscypliny  

Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 
Opole, dnia 30 września 2022 

 

REGULAMIN SPORTOWY                                   sezon 2022/2023 
 

Strona | 5                                  WGiD Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 

 

Rozdział 5. Udział w rozgrywkach 

5. W rozgrywkach biorą udział zgłoszone drużyny Klubów Sportowych OZPS. 

6. Nazwa drużyny w rozgrywkach może się składać z maksymalnie trzech członów i nazwy miejscowości będącej 

siedzibą klubu. 

7. Do dnia 30 lipca należy przesłać wykaz osób do kontaktu na dedykowanych drukach. 

8. Do dnia 30 lipca należy przesłać zgłoszenia drużyn do rozgrywek na dedykowanych drukach. 

9. Dokumentację należy przesyłać na nw. adresy e-mail: 

9.1. ozps@ozps.pl 

9.2. pignatowicz@ozps.pl 

10. Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby zgodnie z tabelą opłat administracyjnych OZPS. 

11. Koszty organizacyjne zawodów pokrywa gospodarz meczu [turnieju]. 

12. Kierownictwo na zawodach OZPS sprawuje wyznaczony sędzia główny [kwalifikator] lub sędzia 1. 

13. Wszelkie informacje i komunikaty będą wysyłane wyłącznie na wskazane adresy e-mail. 

14. Podstawowymi dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w zawodach OZPS są: 

14.1. Aktualny druk F02. 

14.2. Aktualne badania lekarskie. 

14.3. Aktualne licencje trenera. 

14.4. Dokument potwierdzający tożsamość. 

15. Wycofanie drużyny z rozgrywek prowadzonych przez OZPS powoduje nałożenie opłaty administracyjnej. Wycofanie 

przez klub jednej drużyny w rozgrywkach zawiesi w rozgrywkach pozostałe zespoły tego klubu do czasu wniesienia 

ww. opłaty. 

mailto:ozps@ozps.pl
mailto:pignatowicz@ozps.pl
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Rozdział 6. Rozgrywki 

16. System rozgrywek dla zawodów seniorskich oraz poszczególnych kategorii wiekowych rozgrywek młodzieżowych 

przedstawi Wydział Szkolenia OZPS w terminie do dnia 30 sierpnia. 

17. W przypadku braku propozycji system rozgrywek opracuje WGiD OZPS. 

18. Zainteresowane kluby sportowe OZPS otrzymają zatwierdzone przez Zarząd OZPS: 

18.1. System rozgrywek – do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem rozgrywek. 

18.2. Kalendarz rozgrywek – do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem rozgrywek. 

18.3. Terminarze rozgrywek - do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem rozgrywek. 

19. Rozstawienie drużyn odbędzie się na podstawie klasyfikacji z poprzedniego sezonu lub na podstawie daty wpływu 

zgłoszeń zespołów. 

20. Rozpoczęcie sezonu nastąpi: 

20.1. Rozgrywki seniorskie – 1 lub 2 sobota października. 

20.2. Rozgrywki młodzieżowe – 1 lub 2 sobota lub niedziela października. 

21. O klasyfikacji drużyn w rozgrywkach grupowych i fazie zasadniczej decyduje kolejno: 

21.1. Większa liczba zdobytych punktów. 

21.2. Większa liczba zwycięstw. 

21.3. Lepszy stosunek setów. 

21.4. Lepszy stosunek małych punktów. 

21.5. Wynik bezpośrednich spotkań. 

21.6. Losowanie. 

22. W prowadzonych rozgrywkach OZPS [poza MD i MA] obowiązuje następująca punktacja wyników meczów: 

22.1. Spotkanie wygrane 3:1; 3:0 3 punkty. 

22.2. Spotkanie wygrane 3:2  2 punkty. 

22.3. Spotkanie przegrane 2:3 1 punkt. 

22.4. Spotkanie przegrane 0:3; 1:3 0 punktów. 

22.5. Walkower   0 punków. 

23. Dla rozgrywek młodzików i młodziczek obowiązuje następująca punktacja wyników meczów: 

23.1. Spotkanie wygrane 2:0; 2:1 2 punkty. 

23.2. Spotkanie przegrane 0:2; 1:2 1 punkt. 

23.3. Walkower   0 punków. 

24. Kluby - gospodarze zawodów zobowiązane są do: 

24.1. Zabezpieczenia sali do spotkania na 60 minut przed wyznaczonym terminem meczu. 
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24.2. Zabezpieczenia 3 piłek meczowych MOLTEN VSM 5000 oraz min. 14 piłek do rozgrzewki drużyn. 

24.3. Zabezpieczenia co najmniej 1 tablicy wyników [w tym tablicy z obsługą przy stoliku sekretarza]. 

24.4. Zabezpieczenia sprzętu  oraz osób do utrzymania porządku przed i w trakcie zawodów. 

24.5. Zabezpieczenia protokołów zawodów. 

24.6. Zabezpieczenia szatni dla sędziów i gości zawodów. 

24.7. Zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników zawodów i widzów, przed, w trakcie i po zawodach. 

24.8. Zabezpieczenia opieki medycznej.  

24.9. W przypadku braku opieki medycznej gospodarz zobowiązany jest do  przedłożenia sędziemu 

oświadczenia potwierdzonego przez uprawnione osoby, o pełnej odpowiedzialność za  prawne  następstwa 

zdarzeń wynikłych z tytułu braku opieki medycznej. Brak realizacji przedłożenia oświadczenia skutkuje 

odwołaniem zawodów, opłatą administracyjną, weryfikacją meczu jako walkower wraz z wszystkimi 

konsekwencjami wynikającymi z weryfikacji meczu jako walkower oraz zawieszenie pozostałych drużyn  w 

rozgrywkach do czasu wniesienia opłaty i rozliczenia delegacji sędziowskich. 

24.10. Przesłania do biura OZPS protokołu meczu w pierwszym dniu roboczym po ich zakończeniu. Brak 

realizacji dostarczenia protokołów do biura OZPS w terminie 7 dni po zakończeniu zawodów skutkuje opłatą 

administracyjną oraz weryfikacją zawodów jako walkower wraz z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z 

weryfikacji meczu jako walkower. 



 

Wydział Gier i Dyscypliny  

Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 
Opole, dnia 30 września 2022 

 

REGULAMIN SPORTOWY                                   sezon 2022/2023 
 

Strona | 8                                  WGiD Opolskiego Związku Piłki Siatkowej 

 

Rozdział 7. Terminy 

25. Klub Sportowy w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w sezonie ma obowiązek przekazać pisemną 

informację do WGiD OZPS o miejscu i godzinach rozpoczęcia wszystkich zawodów, których będzie gospodarzem.  

26. W przypadku braku informacji, WGiD OZPS ustali stałe godziny rozpoczęcia meczów. 

26.1. Mecze seniorskie: 

26.1.1. sobota godz. 17.00 

26.1.2. niedziela godz. 11.00 

26.2. Mecze młodzieżowe: 

26.2.1. sobota godz. 11.00 

26.2.2. niedziela godz. 11.00 

26.3. Turnieje: 

26.3.1. sobota godz. 10.00 

26.3.2. niedziela godz. 10.00 

27. Rozgrywki OZPS planowane będą: 

27.1. Sobota:  Seniorskie: 3M i 3K oraz młodzieżowe: Kadet, Kadetka. 

27.2. Niedziela: Młodzieżowe: Junior, Juniorka, Młodzik, Młodziczka. 

28. W wyjątkowych sytuacjach zawody poszczególnych kategorii mogą być zaplanowane przez WGiD OZPS na środę. 

29. Wszelkie zmiany terminów i godzin rozpoczęcia zawodów będą dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnej 

informacji WGiD OZPS przez gospodarza meczu na co najmniej 7 dni przed zawodami. 

30. Zmiana terminu meczu lub turnieju wymaga pisemnej akceptacji zainteresowanych drużyn.  

31. Po spełnieniu wymogów WGiD OZPS podejmuje decyzję i informuje zainteresowane drużyny oraz WS OZPS.  

32. Pozostałych zainteresowanych klub - gospodarz zawodów ma obowiązek powiadomić niezwłocznie. 

33. WGiD OZPS w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian terminów zawodów z urzędu. 

34. Klub Sportowy – gospodarz zawodów zwolniony jest z obowiązku informowania sędziów o miejscu i godzinie 

planowanego meczu lub turnieju. 

35. Zawody przełożone na dzień roboczy tygodnia mogą być rozgrywane wyłącznie po godz. 17.00.  

36. Dopuszcza się rozgrywanie meczów przed godziną 17.00 wyłącznie po uzgodnieniach z WS OZPS i pisemnej 

akceptacji przez WGiD OZPS. 

37. Zmiana terminów i godzin zawodów na 1--7 dni przed planowanym rozpoczęciem meczu realizowana jest na 

podstawie wniosku KS OZPS, decyzji WGiD OZPS oraz skutkuje: 

37.1. Opłatą administracyjną. 

37.2. Rozliczeniem uzasadnionych kosztów poniesionych przez drużynę /drużyny gości. 
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38. Brak realizacji powyższego punktu powoduje weryfikacją meczu jako walkower wraz z wszystkimi konsekwencjami 

wynikającymi z weryfikacji meczu jako walkower oraz czasowe zawieszenie pozostałych drużyn klubu do czasu 

wniesienia opłaty. 

Rozdział 8. Protesty 

39. Protesty dotyczące rozegranych spotkań należy składać w terminie do 48 godzin po zakończeniu meczu.  

40. Do pisma należy dołączyć: 

40.1. Szczegółowe pisemne uzasadnienie protestu, 

40.2. Ew. nagrania video, zdjęcia, informacje świadków,  

40.3. Potwierdzenie przelewu kaucji w wysokości 300,00 zł. 

41. W przypadku nieuznania protestu przez WGiD OZPS Klub Sportowy ma prawo odwołać się do Zarządu OZPS w 

terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji WGiD OZPS. 

42. Nie uznanie protestu przez Zarząd OZPS pociąga za sobą przepadek wpłaconej kaucji. 

Rozdział 9. Opłaty administracyjne 

43. Zespół, który przegrywa mecz walkowerem zostaje ukarany opłatą administracyjną oraz pokrywa koszty ryczałtów 

sędziowskich, jeżeli nie zostały wypłacone. 

44. Zespół, który przegrywa drugi mecz walkowerem zostaje ukarany opłatą administracyjną oraz pokrywa koszty 

ryczałtów sędziowskich, jeżeli nie zostały wypłacone. 

45. Zespół, który przegrywa trzecie spotkanie walkowerem zostaje wycofany z rozgrywek, ukarany opłatą 

administracyjną oraz pokrywa koszty ryczałtów sędziowskich, jeżeli nie zostały wypłacone. 

46. Udział w grze zawodnika nieuprawnionego skutkuje opłatą administracyjną. 

47. Wszystkie wpłaty Klub Sportowy ma obowiązek przekazać na konto OZPS w terminie 7 dni od daty otrzymania 

decyzji. 

48. Brak terminowej realizacji opłat administracyjnych skutkuje wycofaniem Klubu Sportowego z rozgrywek OZPS.  
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Rozdział 10. Sędziowie i rozliczanie delegacji 

49. Sędziowie obsługują zawody na podstawie przepisów gry w piłkę siatkową oraz wytycznych i przepisów OZPS. 

50. Podczas meczu występują w oficjalnych strojach sędziowskich zatwierdzonych przez Zarząd OZPS. 

51. Mają obowiązek przybyć na obiekt sportowy, na co najmniej 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem meczu. 

52. Zwolnieni są z obowiązku zamieszczania wyników spotkań w systemie obsad sędziowskich.  

53. Sędzia 1 lub inny członek komisji sędziowskiej bezpośrednio po zakończonym meczu ma obowiązek przekazać wynik 

spotkania w formie wiadomości SMS: 

53.1. o treści: KT15-3:1(25;-20;23;22)  

53.2. na nr telefonu +48 732 247 286.  

53.3. Numer meczu należy podać zgodnie z terminarzem rozgrywek zamieszczonym na stronie OZPS. 

54. Sędziowie mają obowiązek przekazać gospodarzowi zawodów prawidłowo wypełnioną i podpisaną delegację 

sędziowską na podstawie obowiązującej tabeli stawek sędziowskich OZPS i przepisów finansowych RP. 

55. Klub Sportowy – gospodarz zawodów ma obowiązek rozliczyć delegacje sędziowskie wyznaczonym na zawody przez 

WS OZPS sędziom nie później niż 30 min. przed planowanym rozpoczęciem meczu. W przypadku braku realizacji 

powyższego sędziowie maja prawo odmówić prowadzenia zawodów, a wynik spotkania zostanie zweryfikowany 

przez WGiD OZPS jako walkower wraz z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z weryfikacji meczu jako 

walkower. 

56. W przypadku opisanym powyżej, sędzia 1 ma obowiązek: 

56.1. Przed opuszczeniem obiektu sportowego poinformować telefonicznie Przewodniczącego WGiD OZPS. 

56.2. W przypadku braku kontaktu należy poinformować inną osobę WGiD OZPS lub członka Zarządu OZPS. 

56.3. Poinformować drużyny o podjętych decyzjach. 

56.4. Przesłać listem poleconym protokół zawodów wraz z delegacjami sędziów wyznaczonych do 

prowadzenia zawodów [jeżeli nie były rozliczone] wraz z szczegółowym opisem zaistniałej sytuacji.  

57. Klub Sportowy – gospodarz zawodów na pisemny wniosek może uzyskać zgodę na rozliczanie bezgotówkowe 

zawodów sportowych z sędziami.  

57.1. WGiD OZPS podejmuje decyzję na podstawie wniosku Klubu Sportowego. 

57.2. Informuje zainteresowany Klub Sportowy oraz WS OZPS.  

57.3. Rozliczenie musi nastąpić w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu zawodów. 

57.4. Sędziowie mają obowiązek do delegacji sędziowskiej dołączyć nr rachunku bankowego. 

57.5. W przypadku braku realizacji płatności w ww. terminie, WGiD w formie decyzji anuluje udzieloną zgodę. 

57.6. W przypadku anulowania zgody, Klub Sportowy do końca sezonu rozlicza delegacje sędziowskie w 

formie gotówkowej. 
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58. Za brak realizacji terminowego rozliczenia delegacji sędziowskiej przez Klub Sportowy, na pisemny wniosek sędziego 

WGiD OZPS podejmuje decyzję dot. ostatecznego terminu rozliczenia oraz wniesienia stosownej opłaty 

administracyjnej. Informacja przekazywane będzie wszystkim zainteresowanym. 

59. W przypadku braku rozliczenia w wyznaczonym terminie wszystkie drużyny Klubu Sportowego zostają czasowo 

wycofane z rozgrywek na podstawie odrębnej decyzji. Zaplanowane mecze w terminach czasowego wycofania Klubu 

Sportowego z rozgrywek zweryfikowane będą jako walkower wraz z wszystkimi konsekwencjami regulaminowymi 

wynikającymi z weryfikacji meczu jako walkower. 

Rozdział 11. Postanowienia końcowe 

60. Drużyny, które w klasyfikacji końcowej sezonu w poszczególnych kategoriach rozgrywkowych zajmą pierwsze trzy 

miejsca zostaną wyróżnione pucharem, medalami oraz dyplomami.  

61. Dekoracja odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu decydujących meczów.  

62. Za odpowiednią oprawę odpowiadają gospodarze zawodów oraz przedstawiciel Zarządu OZPS. 

63. Regulamin Sportowy OZPS: 

63.1. Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu OZPS w Opolu. 

63.2. Wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Związku.  

64. Regulamin otrzymują: 

64.1. Kluby Sportowe OZPS 

64.2. Zarząd OZPS 

64.3. Komisja Rewizyjna OZPS 

64.4. a/a 
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Rozdział 12. Tabela opłat administracyjnych OZPS 

Opłaty sezonowe 

65. Składka członkowska + licencja klubowa 500,00 zł 

66. Rejestracja zawodnika /czki/ 20,00 zł 

67. Licencja zawodnika /czki/                                        20,00 zł 

68. Licencja trenera OZPS, który uczestniczy w szkoleniu OZPS przed sezonem 150,00 zł 

69. Licencja trenera który nie uczestniczył w szkoleniu OZPS przed sezonem     500,00 zł 

70. Druk Protokołów zawodów /blok/                                        75,00 zł 

Opłaty administracyjne 

71. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek po terminie /do 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek / 300,00 

72. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek po terminie /od 1 do 6 dni przed rozpoczęciem rozgrywek/ 500,00 

73. Brak terminowej realizacji dostarczenia protokołów zawodów do OZPS po zakończonym meczu 300,00 

74. Brak terminowego rozliczenia delegacji sędziowskich 300,00 

75. Walkower 300,00 

76. Wycofanie drużyny z rozgrywek przed rozpoczęciem rozgrywek 300,00 

77. Wycofanie drużyny z rozgrywek po rozpoczęciu rozgrywek 500,00 

78. Udział zawodnika nieuprawnionego do gry 300,00 

79. Podniesienie stawki dla sędziego za zawody przełożone na wniosek klubu na dzień roboczy tygodnia na mniej 
niż 7 dni przed planowanym terminem meczu /turnieju/ 

3 x 50,00 

Opłaty sędziowskie 

80. Certyfikat sędziego OZPS na sezon 150,00 zł 

81. Opłata za udział w kursie dla kandydata na sędziego piłki siatkowej 400,00 zł 

82. Opłata za egzamin dla kandydata na sędziego piłki siatkowej 100,00 zł 

Stawki sędziowskie /kwoty brutto/ 

83. Sędziowanie zawodów 3M /S1; S2; SS; SGŁ-KW/ 150,00 zł 

84. Sędziowanie zawodów 3K /S1; S2; SS; SGŁ-KW / 150,00 zł 

85. Sędziowanie zawodów młodzieżowych - jeden mecz /S1; S2; SS; SGŁ-KW / 90,00 zł 

86. Sędziowanie zawodów młodzieżowych - dwa mecze /S1; S2; SS; SGŁ-KW / 105,00 zł 

87. Sędziowanie zawodów młodzieżowych – trzy mecze /S1; S2; SS; SGŁ-KW /.  

Za każdy kolejny mecz stawka wzrasta o 15,00 zł. 

120,00 zł 

88. Sędziowanie zawodów młodzieżowych PZPS Ustala PZPS 

89. Obsada pomocnicza zawodów szczebla centralnego /PL, TL, TM, 1K, 2M, 2K, turnieje o awans i baraże/ Ustala PZPS 

Siatkówka plażowa /kwoty brutto/ 

90. Sędziowanie zawodów siatkówki plażowej do 8 godzin 180,00 zł 

91. Sędziowanie zawodów siatkówki plażowej powyżej 8 godzin 200,00 zł 
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