Komunikat Organizacyjny
Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej
Sezon 2020/2021

Zatwierdzony przez Zarząd Mazowiecko – Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 25.06.2020
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I.

Składka członkowska
1. Kluby mające zespół w rozgrywkach szczebla centralnego, wnoszą
opłatę do MWZPS zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS.
2. Pozostałe kluby – 300 zł.

II.

Zgłoszenia do rozgrywek.

KATEGORIA

OPŁATA

TERMIN

TERMIN

STARTOWA

ZGŁOSZENIA

WPŁATY

200,001

III Liga Wojewódzka
Seniorów – do dnia 10
sierpnia

III Liga Wojewódzka
Seniorów – do dnia 10
sierpnia

400,002

III Liga Wojewódzka
Seniorek oraz IV Liga
Wojewódzka Seniorów
– do dnia 31 sierpnia

III Liga Wojewódzka
Seniorek oraz IV Liga
Wojewódzka Seniorów
– do dnia 31 sierpnia

Junior, Juniorka

100,00

Do dnia 10 sierpnia Do dnia 10 sierpnia

Kadet, Kadetka

100,00

Do dnia 10 sierpnia Do dnia 10 sierpnia

Młodzik,

50,00

Do dnia 10 sierpnia Do dnia 10 sierpnia

Senior, Seniorka

Młodziczka

1. Sposób zgłoszeń oraz niezbędne formularze zostaną opublikowane na stronie
www.mwzps.pl
2. Zgłoszenie po terminie możliwe jest tylko w przypadku, jeśli wpłynęło ono do
17 sierpnia – rozgrywki młodzieżowe lub 7 września – rozgrywki seniorskie

1

dla Klubów, które posiadają sekcje młodzieżowe

2

dla Klubów, które nie posiadają sekcji młodzieżowej

(17 sierpnia – III Liga Wojewódzka Seniorów) oraz uiszczono 200% opłaty
startowej zgodnie z powyższą tabelą.
3. Zgłoszenia po terminie mogą zostać odrzucone przez WGiD bez podania
przyczyny.
4. Dla zespołów zgłoszonych w przypadku rozgrywek młodzieżowych do 31 lipca,
rozgrywek seniorskich 20 sierpnia (III Liga Wojewódzka Seniorów – 31 lipca)
zostanie udzielony 20 % rabat w opłacie startowej.
5. Zgłoszenie do rozgrywek zostanie zaakceptowane i potwierdzone jeżeli na
ostatni dzień zgłoszeń dla danej kategorii, Klub zgłaszający zespół do rozgrywek
nie będzie miał zaległości finansowych wobec MWZPS.
III.

Wycofanie zespołu po zgłoszeniu.

KATEGORIA

Wycofanie przed

Wycofanie po

ogłoszeniem zasad

ogłoszeniu zasad

rozgrywek przez WGiD

rozgrywek przez WGiD

Senior, Seniorka

400,00

800,00

Junior, Juniorka

200,00

400,00

Kadet, Kadetka

200,00

400,00

Młodzik, Młodziczka

200,00

400,00

IV.

Licencje.
Senior, Seniorka – 50,00 zł

1. Potwierdzenie ważności licencji Junior, Juniorka – 15,00 zł
zawodniczej.
Kadet, Kadetka – 15,00 zł
Młodzik, Młodziczka – 15,00 zł

2. Licencja klubowa (opłata

1000,00 zł

jednorazowa dla Klubów nie
będących członkami MWZPS)

3. Zarejestrowanie zawodnika.

25,00 zł

4. Osoby prowadzące zespół.

0,00 zł

5. Licencja dla trenerów, którzy

400,00 zł

nie uczestniczyli w wymaganej
kursokonferencji.

6. Wydanie licencji po zmianie

Senior, Seniorka – 200,00 zł

barw klubowych do rozgrywek
wojewódzkich.

Junior, Juniorka – 150,00 zł

Kadet, Kadetka – 100,00 zł
Młodzik, Młodziczka – 60,00 zł

7. Wystawienie certyfikatu do

Senior, Seniorka – 80,00 zł

reprezentowania innego klubu
na jeden sezon rozgrywkowy.

Junior, Juniorka – 25,00 zł
Kadet, Kadetka – 25,00 zł
Młodzik, Młodziczka – 20,00 zł

8. Wypożyczenie zawodnika na

50,00 zł

sezon plażowy do klubu z
innego województwa

9. Wyrejestrowanie zawodnika.

100,00 zł

(opłata wnoszona przez klub
pozyskujący z innego
województwa)

10.

Potwierdzenie ważności

100,00 zł

certyfikatu do klubu z innego
województwa.

11. Potwierdzenie ważności
licencji dla zawodników
szczebla centralnego po

PlusLiga, TauronLiga – 225,00 zł

zmianie barw klubowych (10

I Liga – 63,75 zł

% całkowitej opłaty jaką kluby
zgodnie z Komunikatem

II Liga – 26,25 zł

Organizacyjnym PZPS mają
wnieść bezpośrednio do WZPS)

(w przypadku transferu zawodnika do
klubu innego niż klub będący członkiem
MWZPS, należy doliczyć opłatę z pkt. 9)

12. Potwierdzenie ważności

PlusLiga, TauronLiga – 127,50 zł

licencji dla zawodników
szczebla centralnego grających

I Liga – 37,50 zł

na certyfikacie PZPS (10 %
całkowitej opłaty jaką kluby

II Liga – 15,00 zł

zgodnie z Komunikatem
Organizacyjnym PZPS mają

(w przypadku wypożyczenia zawodnika

wnieść bezpośrednio do WZPS)

do klubu innego niż klub będący
członkiem MWZPS, należy doliczyć
opłatę z pkt. 10)

13. Potwierdzenie ważności

Zmiana barw klubowych – 500 zł

licencji po zmianie barw
klubowych lub wystawieniu
certyfikatu dla
zawodników/czek objętych w
sezonie 2018/2019 i/lub
2019/2020 szkoleniem w
Kadrze Wojewódzkiej

Wystawienie certyfikatu – 250 zł

V.

Maksymalne stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.

1. Obowiązują stawki i przepisy PZPS.
VI.

Piłki.

Piłkami, które obowiązują we wszystkich rozgrywkach MWZPS są piłki MOLTEN V5M
5000.
VII.

Opłaty i kary regulaminowe.
Senior, Seniorka – 600,00 zł

1. Oddanie meczu walkowerem

Junior, Juniorka – 300,00 zł

– 50% kwoty MWZPS
przekaże do klubu

Kadet, Kadetka – 300,00 zł

poszkodowanego.
Młodzik, Młodziczka – 300,00 zł3;
Młodzik, Młodziczka – 800,00 zł4;

2. Przełożenie meczu (poza

100,00 zł

przypadkami zwolnionymi z
opłat).

3

Kwota za turniej, której 50% zostanie podzielone pomiędzy pozostałych uczestników turnieju.
Opłata za nie przystąpienie do turnieju ligowego lub wycofanie zespołu z rozgrywek na mniej niż 96 godzin
przed zaplanowanym turniejem (50% kwoty podzielone pomiędzy pozostałych uczestników turnieju) + opłata
zgodnie z punktem VIII
4

3. Uchybienia dotyczące

50,00 zł

braków w wyposażeniu hali
sportowej, na której
rozgrywany jest mecz –
każde wpisane do protokołu.

4. Kaucja wpłacana przez Klub

500,00 zł

przy rozpatrywaniu protestu.

5. Niewysłanie w terminie

50,00 zł

określonym przez WGiD
protokołu meczu.

6. Brak wpisania badań

50,00 zł (za 1 zawodnika

lekarskich do F02.

dopuszczonego do zawodów na
podstawie okazania badań lekarskich)

7. Niepodpisanie protokołu

500,00 zł + zawieszenie kapitana do

przez kapitana po meczu

czasu podpisania

8. Zgubienie / niedostarczenie

500,00 zł

oryginału protokołu.

9. Gra zawodnika
nieuprawnionego lub

1000,00 zł + walkower dla zespołu
przeciwnego

wpisanie do protokołu
zawodnika nieuprawnionego.

10.

Zmiana nazwy zespołu

200,00 zł

w trakcie trwania sezonu.

11.

Opóźnione rozpoczęcie

100,00 zł

meczu z przyczyn zależnych
od winowajcy.

12. Zatwierdzenie F-02 po

40,00 zł

terminie.

13. Nieustalenie pełnego

500,00 zł

terminarza rozgrywek w
terminie wskazanym przez
WGiD.

14. Opłata administracyjna za

6000,00 zł

pozyskanie miejsca w III
Lidze Wojewódzkiej
Seniorów

VIII. Opłaty w rozgrywkach młodziczek i młodzików

Turniej rozstawieniowy – 200,00 zł. Gospodarz turnieju zwolniony jest
z uiszczenia opłaty.
Liczba sektorów podczas turnieju

Liczba zespołów

1

2

4

150,00 zł

200,00 zł

6

200,00 zł

250,00 zł

3
Nie dotyczy
320,00 zł

Powyższej tabeli nie stosuje się do turniejów komercyjnych.
* w przypadku zmiany systemu rozgrywek wynikającej z sytuacji
epidemiologicznej w kraju dopuszcza się zmiany w niniejszym punkcie
IX.

Stawki sędziowskie w rozgrywkach MWZPS.

Są osobno zatwierdzane przez Zarząd i stanowią załącznik do niniejszego
Komunikatu Organizacyjnego.

