Przepisy Sportowo – Organizacyjne
Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej

Zatwierdzone przez Zarząd Mazowiecko – Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 27.06.2022
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I.

Postanowienia ogólne.
§1

Ilekroć w niniejszych Przepisach Sportowo – Organizacyjnych jest mowa o:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Klubie – należy przez to rozumieć osobę prawną, będącą członkiem PZPS lub
MWZPS;
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 w/w dacie – Klub, który
wystawił pierwszą licencję zawodniczą;
osobach prowadzących zespół – należy przez to rozumieć trenera,
asystentów trenera, fizjoterapeutę i lekarza;
PSO – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
PZPS – należy przez to rozumieć Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w
Warszawie;
MWZPS – należy przez to rozumieć Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki
Siatkowej z siedzibą w Warszawie;
stosunku „małych” punktów – należy przez to rozumieć stosunek zdobytych
łącznie w poszczególnych setach punktów do punktów straconych;
stosunku setów – należy przez to rozumieć stosunek wygranych setów do
przegranych;
Systemie Ewidencji – należy przez to rozumieć Ogólnopolski System Ewidencji
Klubów i Zawodników PZPS;
WGiD – należy przez to rozumieć Wydział Gier i Dyscypliny MWZPS;
zawodniku – należy przez to rozumieć również zawodniczkę, chyba, że jest to
wyraźnie wyłączone;
Zawodniku Krajowym – należy przez to rozumieć zawodnika, który jest
obywatelem polskim i przynależy do PZPS jako federacji krajowej;
Zawodniku Zagranicznym – należy przez to rozumieć zawodnika innego niż
zawodnik krajowy;

II.

Rozgrywki.
§2

MWZPS organizuje i prowadzi współzawodnictwo w siatkówce w zakresie sportu
młodzieżowego i seniorskiego.
§3
MWZPS organizuje rozgrywki na szczeblu wojewódzkim.
§4
1.

Rozgrywkami seniorskimi na szczeblu wojewódzkim są:
1) I Liga Mazowiecka Seniorów,
2) I Liga Mazowiecka Seniorek,
3) II Liga Mazowiecka Seniorów,
4) II Liga Mazowiecka Seniorek (od sezonu 2023/24).

2.

Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji danych rodzajów rozgrywek (ust. 1
pkt 1-3) w poszczególnych sezonach rozgrywkowych określone są w Załączniku
do PSO oraz w odrębnych regulaminach.
§5

1.

Rozgrywkami młodzieżowymi na szczeblu wojewódzkim są:
1) Mistrzostwa Mazowsza Juniorów,
2) Mistrzostwa Mazowsza Juniorek,
3) Mistrzostwa Mazowsza Kadetów,
4) Mistrzostwa Mazowsza Kadetek,
5) Mistrzostwa Mazowsza Młodzików,

6) Mistrzostwa Mazowsza Młodziczek,
7) Mistrzostwa Mazowsza w minisatkówce.
2.

Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji danych rodzajów rozgrywek
(ust. 1 pkt 1-7) w poszczególnych sezonach rozgrywkowych określone są
w Załączniku do PSO oraz w odrębnych regulaminach.

III.

Przepisy organizacyjne.
§6

1.

W rozgrywkach MWZPS mogą uczestniczyć jedynie Kluby, które są członkami
MWZPS.

2.

Uczestnictwo Klubu w rozgrywkach organizowanych przez MWZPS wymaga
otrzymania przez Klub licencji. Licencję przyznaje MWZPS na zasadach
określonych w odrębnych regulacjach.
§7

Kluby mają prawo zgłosić swoje zespoły do udziału w rozgrywkach MWZPS,
zobowiązując się tym samym do przestrzegania PSO, Komunikatu Organizacyjnego
oraz regulaminów rozgrywek.
§8
Kluby przystępujące do rozgrywek mają w obowiązkach w szczególności:
•

dbać o poziom sportowy zawodników,

•

przygotować warunki organizacyjne dla uczestnictwa w rozgrywkach, określone
w PSO, regulaminie rozgrywek oraz Komunikacie Organizacyjnym,

•

wskazać główne miejsce rozgrywania meczów (miejsca dodatkowe gdzie będą
rozgrywane mecze mogą być oddalone nie więcej niż 30 km od wskazanego
miejsca głównego).
§9

W rozgrywkach organizowanych przez MWZPS Klub może zgłosić dowolną liczbę
zespołów do każdej kategorii rozgrywek.
§ 10
1. W najwyższej lidze w danej kategorii wiekowej, brać udział mogą jedynie dwa
zespoły z jednego Klubu.
2. W przypadku Klubu, który posiada zespoły w różnych klasach rozgrywkowych,
jeżeli w trakcie rozgrywek (lecz nie wcześniej niż po zakończeniu etapu
wskazanego przez WGiD) okaże się, że zespół (zespoły) z ligi niższej może
znaleźć się w tej samej klasie rozgrywkowej, co dwa zespoły z ligi wyższej,
zespół (zespoły) w lidze niższej jest pomijany w klasyfikacji i nie uczestniczy
w dalszych rozgrywkach sezonu.
§ 11
1. W przypadku gdy Klub posiada więcej niż jeden zespół w rozgrywkach
młodzieżowych w danej kategorii, zawodnicy zespołu, który już zakończył sezon
rozgrywkowy mogą uzupełnić skład pozostałych zespołów swojego Klubu.
2. W przypadku gdy Klub posiada więcej niż jeden zespół w rozgrywkach
seniorskich:
1) jeżeli zespoły uczestniczą w lidze na tym samym poziomie, zawodnicy
zespołu, który już zakończył sezon rozgrywkowy mogą uzupełnić skład
pozostałych zespołów swojego Klubu;

2) jeżeli zespoły uczestniczą w lidze niższej i wyższej, Klub zobowiązany jest
przed rozpoczęciem sezonu zgłosić dziesięcioosobowy trzon zespołu
grającego w lidze wyższej. Zmiany w trzonie zespołu będzie można dokonać
na wniosek Klubu złożony do WGiD po I i II części sezonu zasadniczego ligi
wyższej.
3. Wszelkie uzupełnienia składów zespołów w ramach jednego klubu mogą się
odbywać po zakończeniu poszczególnych etapów rozgrywek. Etapy rozgrywek
publikowane będą przez WGiD przed rozpoczęciem sezonu. Uzupełnienia
składów wymagają zgody i akceptacji WGiD.
§ 12
Kluby biorące udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim są zobowiązane do
członkostwa w MWZPS oraz zgłoszenia zespołu do rozgrywek zgodnie z wydanym
przez MWZPS Komunikatem Organizacyjnym określającym:
1)

termin zgłoszenia,

2)

wysokość składki członkowskiej oraz opłaty zgłoszeniowej do uczestnictwa
w rozgrywkach.
§ 13

Klub, który zgłosił uczestnictwo w rozgrywkach, w przypadku wycofania się z nich,
będzie ukarany zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym MWZPS, bez względu na
moment wycofania.
§ 14
W przypadku braku wpłaty kary regulaminowej za wycofanie z rozgrywek, Klub
zostanie dodatkowo ukarany zawieszeniem praw do startu pozostałych zespołów

Klubu we wszystkich rozgrywkach MWZPS, do czasu uregulowania określonej kary
wraz z należnymi odsetkami.
§ 15
Wycofanie zespołu z rozgrywek w trakcie ich trwania powoduje konsekwencje
określone w Komunikacie Organizacyjnym MWZPS (w tym kary finansowe) oraz:
1) dla lig rozgrywanych systemem sztywnych kolejek, gdy wycofanie zespołu nastąpi
w czasie trwania I rundy zasadniczej, spowoduje to anulowanie wszystkich
punktów tego zespołu oraz punktów zdobytych w spotkaniach z tym zespołem,
wszystkie zaplanowane mecze zweryfikowana zostaną na wynik 0:3 (0:25; 0:25;
0:25) na niekorzyść zespołu wycofującego się
2) dla lig rozgrywanych systemem sztywnych kolejek, gdy wycofanie zespołu nastąpi
w czasie trwania II rundy zasadniczej, spowoduje to anulowanie wszystkich
punktów tego zespołu oraz punktów zdobytych w spotkaniach z tym zespołem w
II rundzie zasadniczej, wszystkie zaplanowane mecze II rundy zasadniczej
zweryfikowana zostaną na wynik 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) na niekorzyść zespołu
wycofującego się, punkty z I rundy zasadniczej zostaną zachowane, zespół
zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu w grupie (bez względu na liczbę
zdobytych punktów)
3) dla lig, które nie są rozgrywane systemem sztywnych kolejek, gdy nastąpi
wycofanie zespołu, który rozegrał minimum 60 % zaplanowanych meczów, to
punkty tego zespołu oraz punkty zdobyte w spotkaniach z tym zespołem zostają
zachowane, pozostałe do rozegrania mecze weryfikowane są na wynik 0:3 (0:25;
0:25; 0:25) na niekorzyść zespołu wycofującego się, zespół wycofujący się zostanie
sklasyfikowany na ostatnim miejscu (bez względu na liczbę zdobytych punktów)
4) dla lig, które nie są rozgrywane systemem sztywnych kolejek, gdy nastąpi
wycofanie zespołu, który nie rozegrał minimum 60 % zaplanowanych meczów, to
punkty tego zespołu oraz punkty zdobyte w spotkaniach z tym zespołem zostają

anulowane, wszystkie mecze weryfikowane są na wynik 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) na
niekorzyść

zespołu

wycofującego

się,

zespół

wycofujący

się

zostanie

sklasyfikowany na ostatnim miejscu.

§ 16
Jeżeli po zakończeniu fazy zasadniczej danej ligi, zespół oddaje mecz walkowerem
w fazie play-off, zostaje automatycznie wycofany z dalszych rozgrywek oraz zespoły
tego klubu nie zostaną dopuszczone do rozgrywek w danej kategorii w przyszłym
sezonie.
§ 17
1. W przypadku rezygnacji Klubu z uczestniczenia w rozgrywkach seniorskich
najwyższej klasy rozgrywkowej 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 w/w
terminu, decyzja o przyznaniu prawa do uczestnictwa w rozgrywkach będzie
podejmowana przez WGiD za aprobatą prezesa ds. rozgrywek, przy czym może
być ono przyznane Klubowi wskazanemu lub innemu zainteresowanemu (na
zasadach określonych przez WGiD); pozyskanie miejsca po w/w 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

w Komunikacie Organizacyjnym MWZPS;

MWZPS w

wysokości

ustalonej

3) Klubem pozyskującym może być Klub, który w poprzednim sezonie
rozgrywkowym występował w klasie rozgrywkowej równej lub niższej o jeden
szczebel od Klubu rezygnującego;
4) Jeżeli Klub pozyskujący – na skutek pozyskania – jest uprawniony do
uczestniczenia w różnych szczeblach seniorskich rozgrywek MWZPS, na
zasadach określonych 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.
5) Nie ma możliwości przekazania prawa do dalszego uczestnictwa w danych
rozgrywkach, jeżeli Klub rezygnujący w sezonie poprzednim awansował z ligi
niższej lub spadł z ligi wyższej.
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.
4. W przypadku przejęcia 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.
§ 18
W przypadku przejęcia Klubu lub sekcji Klubu przez inny podmiot na podstawie
podpisanego porozumienia opłata za zmianę barw Klubowych nie będzie pobierana,
jeżeli co najmniej 75% zawodników dotychczasowego Klubu 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 przejęcie obowiązku spłaty
ewentualnych zobowiązań Klubu lub sekcji oraz opłacenie członkostwa w MWZPS.
Jeżeli podmiot przejmujący nie jest członkiem MWZPS musi spełnić regulacje zawarte
w § 6.
§ 19
Nazwa zespołu, pod którą Klub występuje w rozgrywkach MWZPS, może być
zmieniona w trakcie sezonu, pod warunkiem otrzymania akceptacji WGiD oraz
wniesienia opłaty w wysokości wskazanej w Komunikacie Organizacyjnym MWZPS.
§ 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 Komunikacie Organizacyjnym MWZPS.
§ 21
Zespół ma prawo zgłosić do WGiD wniosek o przełożenie terminu rozgrywania meczu.
Za zmianę terminu będzie pobierana opłata określona w Komunikacie Organizacyjnym.
§ 22
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.

Przełożeniu terminu nie podlega termin rozegrania meczu pomiędzy zespołami
jednego Klubu na tym samym poziomie rozgrywkowym.

3.

Wniosek o przełożenie terminu jest składany przez Klub do WGiD w formie
pisemnej, co najmniej na 4 dni przed terminem meczu określonym w terminarzu.
Wniosek powinien zawierać:
- uzasadnienie,
- propozycję nowego terminu rozegrania meczu (nie później niż do zakończenia
danego etapu rozgrywek, przy czym przełożone mecze I rundy muszą być
rozgrane do zakończenia tej rundy, zaś przełożone mecze II rundy muszą zostać
rozgrane przed terminem dwóch ostatnich kolejek)
- 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 PZPS,
b) kolizji terminów meczów seniorskich na szczeblu wojewódzkim 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),
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 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 i nałoży opłatę
zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym.

6. WGiD zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozegrania meczu z urzędu,
w szczególności bez uzyskania zgody zainteresowanych stron, np. z uwagi na
kolizję terminów związanych z meczami Reprezentacji Wojewódzkich, biorących
udział w OOM.
§ 23
Kluby startujące w rozgrywkach MWZPS mają prawo do:
1) występowania do MWZPS z propozycjami i wnioskami dotyczącymi systemów,
regulaminów i organizacji rozgrywek, w których uczestniczą;
2) występowania do MWZPS z protestami i odwołaniami od działań i decyzji
niezgodnych z regulaminami MWZPS, w przypadkach określonych statutem i
innymi wewnętrznymi przepisami MWZPS.
§ 24
Kluby startujące w rozgrywkach MWZPS mają obowiązek zapoznać zawodnika
(w przypadku

zawodnika

ustawowego) z

jego

małoletniego

prawami

i

–

również

obowiązkami

jego

przedstawiciela

wynikającymi

z

regulacji

wewnętrznych Klubu, MWZPS i PZPS.
§ 25
W rozgrywkach organizowanych przez MWZPS mogą brać udział wyłącznie
zawodnicy, którzy są członkami Klubów. Każdy Klub musi być członkiem MWZPS
i wypełniać postanowienia regulaminowe dotyczące członkostwa w MWZPS.
§ 26

1. Podstawowym dokumentem zawodnika uprawniającym do gry w rozgrywkach
MWZPS jest licencja zawodnicza.
2. MWZPS prowadzi ewidencję zawodników w Systemie Ewidencji.
3. Każdy Klub ma przynajmniej jednego Operatora Klubowego w Systemie
Ewidencji, który zarządza zespołami danego Klubu. Uprawnienia Operatora
Klubowego są nadawane przez Operatora WZPS, po złożeniu odpowiedniego
wniosku przez osoby reprezentujące Klub.
§ 27
Zasady wydawania licencji zawodniczej określają przepisy PZPS.
§ 28
Wydanie pierwszej licencji zawodniczej oraz potwierdzenie ważności jest odpłatne.
Zasady odpłatności ustala Zarząd MWZPS.
§ 29
W rozgrywkach zespoły, zawodnicy oraz osoby prowadzące zespół muszą posiadać
następujące dokumenty uprawniające do gry:
1. Formularz F-02 będący wydrukiem z Systemu Ewidencji z wpisanymi aktualnymi
badaniami. Przedstawienie badań na osobnym dokumencie skutkuje opłatą
zgodną z Komunikatem Organizacyjnym.
2. Ważny dokument ze zdjęciem umożliwiający weryfikację tożsamości na
życzenie zespołu przeciwnego lub sędziego.
§ 30

Formularz F-02 Klub musi zgłosić w Systemie Ewidencji nie później niż na 48
godziny przed datą rozpoczęcia spotkania (turnieju). WGiD ma 24 godziny na
ewentualne zaakceptowanie i zatwierdzenie zgłoszenia. Formularze F-02 zgłoszone
przez Klub po w/w terminie, mogą zostać zaakceptowane i zatwierdzone tylko po
bezpośrednim kontakcie z odpowiednim koordynatorem rozgrywek. Takie
zatwierdzenie podlega opłatom zgodnie z Komunikatem.
§ 31
Za zawodnika uprawnionego do udziału w zawodach uważa się zawodnika
wpisanego do protokołu meczowego.
§ 32
Za zgodą swojego klubu, zawodnik występujący w rozgrywkach organizowanych
przez MWZPS ma prawo do występowania do MWZPS z protestami i odwołaniami
od działań lub decyzji niezgodnych z regulaminami MWZPS.
§ 33
Osoby prowadzące zespół muszą posiadać aktualne licencje MWZPS do udziału
w rozgrywkach.
§ 34
Licencję trenerską, fizjoterapeuty oraz lekarza mogą otrzymać tylko osoby, które
spełniają warunki wskazane przez MWZPS.
§ 35

Do wniosku o wydanie licencji trenerskiej, fizjoterapeuty lub lekarza, należy
załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w Komunikacie WGiD.
§ 36
Potwierdzenie ważności licencji wydawanych dla osób prowadzących zespół jest
odpłatne. Zasady odpłatności ustala Zarząd MWZPS.
§ 37
W rozgrywkach młodzieżowych oraz seniorskich MWZPS, na boisku w tym samym
momencie musi grać co najmniej 5 Zawodników Krajowych.
IV.

Przepisy sportowe.

Zasady ogólne
§ 38
We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez MWZPS (z zastrzeżeniem § 39)
obowiązuje następująca punktacja:

Wynik

Zwycięzca

Przegrany

3:0 lub 3:1

3 punkty

0 punktów

3:2

2 punkty

1 punkt

§ 39

O końcowej klasyfikacji (z zastrzeżeniem § 40) decyduje kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów,
- większa liczba zwycięstw,
- większy stosunek setów,
- większy stosunek „małych” punktów,
- wynik bezpośrednich spotkań (kolejno – punkty, stosunek setów, stosunek „małych
punktów”),
- wyższe miejsce po poprzednim etapie rozgrywek
§ 40
We wszystkich zawodach rozgrywanych metodą turniejową obowiązuje punktacja:

Wynik

Zwycięzca

Przegrany

3:0 lub 3:1 (2:0 lub 2:1)

2 punkty

1 punkt

Walkower

2 punkty

0 punktów

§ 41
1.

W przypadku rozgrywania dwumeczu, o zwycięstwie decyduje liczba zdobytych
punktów (zgodnie z § 39). Jeżeli zdobyte punkty są równe, rozgrywany jest tzw.
„złoty set”.

2.

„Złoty set” rozgrywany jest 15 minut po zakończeniu drugiego spotkania, na tym
samym boisku, na zasadach obowiązujących w rozgrywkach PZPS.

§ 42
We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez MWZPS obowiązują aktualne
Przepisy Gry w Piłkę Siatkową, przy czym wysokość siatki dla rozgrywek młodzików
wynosi 235 cm, a dla rozgrywek młodziczek 215 cm.
§ 43
W komunikatach WGiD:
1) gospodarze spotkań wymieniani są na pierwszym miejscu,
2) w przypadku powierzenia organizacji rozgrywek lub losowania, MWZPS ogłasza
gospodarza oddzielnym Komunikatem.

Sędziowie
§ 44
1. MWZPS wyznacza na każdy mecz w rozgrywkach prowadzonych przez MWZPS
sędziego pierwszego, drugiego oraz sekretarza (z zastrzeżeniem pkt. 2).
2. W rozgrywkach młodzika i młodziczki MWZPS wyznacza sędziego pierwszego
oraz drugiego. Funkcję sekretarza pełni osoba zapewniona przez organizatora
turnieju.
3. MWZPS może wyznaczyć sędziego głównego, który będzie pełnił jedną
z funkcji: sędziego pierwszego, drugiego lub sekretarza (z zastrzeżeniem
pkt. 2).
4. W turniejach finałowych kategorii młodzieżowych rozgrywek prowadzonych
przez MWZPS, MWZPS wyznacza sędziów zgodnie z osobnymi regulacjami.
§ 45

Dopuszczenia członków zespołów do meczu dokonuje sędzia główny, a gdy nie jest
on wyznaczony, sędzia pierwszy zawodów, na podstawie dokumentów wskazanych
w PSO.
§ 46
Zasady wynagradzania sędziów ustala Zarząd MWZPS w Komunikacie Organizacyjnym
MWZPS.
§ 47
W przypadku braku innych ustaleń przez Zarząd MWZPS, 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 WGiD.

V.

Obowiązki organizatora spotkania i uczestnika rozgrywek.
§ 48

Organizatorem spotkania (w tym zawodów, turniejów) w ramach rozgrywek MWZPS
może być Klub, MWZPS lub inna jednostka, którym ww. powierzą ich organizację.
§ 49
1. Organizator zawodów zobowiązany jest do:
1) przestrzegania regulaminów i przepisów PZPS oraz MWZPS, a także regulacji
powszechnie obowiązujących;
2) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia uczestników;

3) przygotowania obiektu sportowego do przeprowadzenia spotkania;
4) stosowania się do komunikatów MWZPS dotyczących sprzętu, zasad reklamy
i innych postanowień nie ujętych w niniejszym regulaminie;
5) przesłania

do

wszystkich

uczestników

zawodów

komunikatu

organizacyjnego, zatwierdzonego przez WGiD, zawierającego informacje
określone w regulaminie rozgrywek.
§ 50
1. Rozpoczęcie spotkania w rozgrywkach ligowych powinno odbywać się:
1) w dni robocze pomiędzy 16:30, a 20:00
2) w soboty, niedziele i święta pomiędzy godz. 10:00, a 20:00.
2. Rozpoczęcie spotkania w godzinach innych niż w ust. 1 wymaga zgody WGiD.
3. Godzina rozpoczęcia spotkania może być zmieniona z urzędu przez WGiD.
§ 51
Organizatorzy spotkania w rozgrywkach MWZPS są zobowiązani wysłać do MWZPS
protokół zawodów ze spotkania w terminie 45 dni od jego zakończenia na adres Biura
MWZPS, jednak nie później niż 7 dni po zakończeniu danego etapu rozgrywek.
Przesłanie protokołu po terminie może wiązać się z nałożeniem opłaty zgodnej
z Komunikatem Organizacyjnym MWZPS.
§ 52
Organizator spotkania ma obowiązek zapewnić piłki do gry i rozgrzewki zgodnie
z Komunikatem Organizacyjnym MWZPS, w liczbie co najmniej 3 do rozegrania meczu
oraz 14 dla przeprowadzenia rozgrzewki (w tym co najmniej 7 dla zespołu
przeciwnego).
§ 53

Obiekt, w którym mają być rozgrywane mecze w ramach rozgrywek MWZPS danej ligi
powinien spełniać wymogi określone w „Warunkach gry i wyposażenia obiektu
sportowego”. WGiD może w skrajnych przypadkach zakazać rozgrywania meczów w
danym obiekcie, jeśli znacząco odbiega on od wytycznych. Decyzja ta musi być
potwierdzona poprzez weryfikację obiektu, o której Klub zostanie zawiadomiony na
5 dni przed wyznaczoną datą weryfikacji.
§ 54
W przypadku stwierdzenia przez komisję sędziowską braków w wyposażeniu Sali
sportowej podczas spotkania, na Klub za każde uchybienie może zostać nałożona
opłata określona w Komunikacie Organizacyjnym MWZPS.
§ 55
1. Każdy Klub ma prawo do złożenia w MWZPS protestu związanego z rozegranym
meczem na szczeblu wojewódzkim w przypadku, gdy nie zgadza się z zapisami
w protokole zawodów.
2. Protest zostanie rozpatrzony przez WGiD, jeżeli łącznie spełnione są następujące
warunki:
1) protest wpłynął do WGiD na piśmie (dopuszcza się skan dokumentu wysłanego
drogą mailową na adres: wgid@mwzps.pl) nie później niż 72 godzin od
zakończenia meczu, którego dotyczy (decyduje data wpłynięcia 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 MWZPS (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 – WGiD MWZPS może odmówić jego rozpoznania bez wzywania do
uzupełnienia tych braków.
§ 56
Wszyscy uczestnicy rozgrywek organizowanych przez MWZPS zobowiązani są
do umieszczenia na strojach sportowych logo związku. Logo powinno zostać
umieszczone na lewym lub prawym rękawku koszulki sportowej. W przypadku
strojów bez rękawków (tzw. koszulkach na ramiączkach), logo należy umieścić
z tyłu na plecach, na środku koszulki, w jej górnej części. Szczegóły dotyczące
logo są opisane w księdze znaku. Niniejszy paragraf w sezonie rozgrywkowym
2022/2023 jest zalecany, natomiast od sezonu 2023/2024 obowiązkowy.
VI.

Postanowienia końcowe.
§ 57

1. Kary regulaminowe finansowe muszą być uregulowane w ciągu 14 dni od ich
nałożenia.
2. Opóźnienie w zapłacie kary powoduje naliczenie ustawowych odsetek.
3. Brak zapłaty kary w ciągu 30 dni po jej nałożeniu może spowodować zawieszenie
w prawach członka lub w prawach do rozgrywek MWZPS do momentu zapłacenia
kary w pełnej wysokości wraz z odsetkami.
§ 58
Sprawy sporne nieujęte w niniejszych regulaminach i przepisach rozstrzyga WGiD,
a w następnej instancji Zarząd MWZPS.

§ 59
Wyłączne prawo interpretacji PSO przysługuje WGiD.
§ 60
Przepisy Sportowo – Organizacyjne wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez
Zarząd MWZPS.

Załącznik nr 1
Założenia organizacyjne rozgrywek młodzieżowych i seniorskich

I Liga Mazowiecka Seniorek
- maksymalnie 12 zespołów (przy większej liczbie zgłoszeń grupy i ewentualna faza
play - off)
- system gry każdy z każdym, mecz i rewanż
- od sezonu 2022/2023 podział na I Ligę i II Ligę Mazowiecką

I Liga Mazowiecka Seniorów
- maksymalnie 10 zespołów
- system gry każdy z każdym, mecz i rewanż

II Liga Mazowiecka Seniorów

- zespoły podzielone na grupy maksymalnie 12 zespołowe (w przypadku mniejszej
liczby zgłoszeń niż 14 zespołów jedna grupa)
- mecze w grupie(ach) systemem każdy z każdym, mecz i rewanż
- w przypadku dwóch lub więcej grup faza play – off
I Ligi Mazowieckie Młodzieżowe
- maksymalnie 8 zespołów
- system gry każdy z każdym, mecz i rewanż
- faza play – off z zespołami z II Ligi
- turniej finałowy o Mistrzostwo Mazowsza
II Ligi Mazowieckie Młodzieżowe
- dążenie do utworzenia grup 8 zespołowych (minimalny skład grupy – 6 zespołów)
- w przypadku dwóch lub więcej grup faza play – off II Ligi
Liga Mazowiecka Młodziczek i Młodzików
- system turniejowy z podziałem na ligi
- cykl turniejów składający się z turnieju rozstawieniowego, czterech turniejów
ligowych, turnieju półfinałowego oraz turnieju finałowego o Mistrzostwo Mazowsza

- grupy w ligach 1-3 6 zespołowe (dwa dni turnieju ligowego), grupy w ligach 4 i
niższych 4 zespołowe (jeden dzień turnieju ligowego)

