
                               

REGULAMIN - 2018 

Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Piłce Siatkowej na Siedząco  

I Cel 
1.    Propagowanie sportu niepełnosprawnych jako skutecznego środka rehabilitacji. 

2. Integracja z osobami pełnosprawnymi. 

3. Wyłonienie Mistrza Polski i zdobywcy Pucharu Polski w 2018 roku. 

II Termin i miejsce 
       1. Puchar Polski – czerwiec - Wrocław 

       2. Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski – wrzesień - Police 

       3. Finał Mistrzostw Polski – październik - Łódź 

 

III Uczestnictwo 

1. Uczestnikami Mistrzostw Polski są drużyny, które zgłosiły się do rozgrywek organizowanych 
przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start" w Warszawie w terminie 
do 30.04.2018 r. 

2. Ekipa może składać się maksymalnie z 12 osób ( zawodnicy + osoby towarzyszące ). 
3. Drużyna, która nie będzie się składać co najmniej z 6 zawodników nie będzie dopuszczona do 

rozgrywek. 
4. Warunkiem dopuszczenia zawodników do gry jest złożenie u Sędziego Głównego turnieju na 

odprawie technicznej przed każdym turniejem książeczek zdrowia z ważnym wpisem badania 
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do udziału w zawodach oraz wpisu kategorii 
klasyfikacji medycznej. 

5. Drużyna może mieć w swoim składzie maksymalnie czterech zawodników pełnosprawnych, 
z których na boisku jednocześnie może przebywać maksymalnie dwóch. 

6. Drużyna może mieć w swoim składzie maksymalnie trzech obcokrajowców, z których na 
boisku jednocześnie może przebywać maksymalnie dwóch. Obcokrajowcy muszą 
legitymować się międzynarodową klasyfikacją medyczną SV1 lub SV2 oraz polską książeczką 
zdrowia z aktualnym wpisem polskiego lekarza o braku przeciwskazań do udziału w 
zawodach, 

7. Drużyna może mieć w swoim składzie maksymalnie trzech zawodników niepełnosprawnych 
z klasyfikacją medyczną SV2 (minimalna niepełnosprawność), z których na boisku 
jednocześnie może przebywać maksymalnie dwóch. 

8. Pozostali zawodnicy drużyny muszą być osobami niepełnosprawnymi z klasyfikacją medyczną 
SV1. 

 

IV Zasady finansowania 

1. Koszty związane z organizacją turnieju, wyżywienia i zakwaterowania zawodników 
niepełnosprawnych i osób obsługujących drużyny (trener, kierownik drużyny, fizjoterapeuta, 
kierowca)  pokrywa organizator zawodów. 

2. Koszty związane z udziałem w zawodach zawodników pełnosprawnych posiadających 
obywatelstwo polskie pokrywa organizator  
W przypadku braku możliwości finansowych organizatora na pokrycie tych kosztów, może je 
ponieść klub macierzysty z własnych środków. 

3. Koszty związane z udziałem w zawodach obcokrajowców pokrywają uczestniczące kluby 
sportowe z własnych środków. 

4. Koszty przejazdów zawodników pokrywają uczestniczące kluby sportowe we własnym 
zakresie. 



                               
5. Wszelkie koszty związane z sędziowaniem zawodów:  ryczałt sędziowski , zakwaterowanie 

(sędziowie zamiejscowi) wyżywienie i ewentualne koszty dojazdu na imprezę /zalecany jest 

przyjazd sędziego z drużyną biorącą udział z turnieju w celu zmniejszenia kosztów/  pokrywa 

organizator. 

 

V System rozgrywek i punktacja. 
 
1. Puchar Polski 

 
System rozegrania turnieju ustala organizator/gospodarz. 
 
Przy 8 drużynach wszystkie mecze powinny być rozegrane systemem do trzech wygranych 
setów, uwzględniając fazę ćwierćfinałów, półfinałów i mecze o miejsca (w sumie 12 
meczów). 
Rozstawienie drużyn systemem spiralni wynika z miejsc, które drużyny zajęły w poprzednich 
rozgrywkach Mistrzostw Polski ( czyli: 1 z 8, 2 z 7, 3 z 6, 4 z 5 ). 

 
2. Mistrzostwa Polski 

 
Rozgrywane są w trakcie dwóch turniejów. 
Mistrzostwa Polski rozgrywane są systemem „każdy z każdym” oraz faza półfinałów i finałów. 
W zależności od ilości drużyn zgłoszonych do Mistrzostw Polski ustala się do ilu setów będą 
rozgrywane mecze w fazie „każdy z każdym”. Faza półfinałów i finałów rozgrywana jest 
bezwzględnie do trzech wygranych setów. 
 
Przy 8 drużynach przystępujących do rozgrywek mecze fazy „każdy z każdym” również mogą 
być rozegrane do trzech wygranych setów. 
W fazie półfinałowej gra 1 z 4 oraz 2 z 3 według kolejności zajętych miejsc po fazie „każdy z 
każdym”. 
Faza finałowa zakłada mecze: 
- o 7 miejsce ( 7 z 8 po fazie „każdy z każdym”), 
- o 5 miejsce ( 5 z 6 po fazie „każdy z każdym”), 
- o 3 miejsce ( przegrani meczów półfinałowych ) – mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski, 
- o 1 miejsce ( wygrani meczów półfinałowych ) – FINAŁ Mistrzostw Polski. 

 

VI Nagrody 
 
1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w końcowej klasyfikacji Mistrzostw Polski zespoły 

otrzymają: puchary, medale, dyplomy oraz w miarę posiadania środków finansowych — 
nagrody rzeczowe lub pieniężne. Nagrody powyższe będą wręczone podczas turnieju 
finałowego. 

2. Za zajęcie pierwszego miejsca w Pucharze Polski zespół otrzymuje puchar i dyplom, za 
zajęcie drugiego i trzeciego miejsca zespoły otrzymują dyplomy. Najlepsi zawodnicy turnieju 
w miarę posiadania środków finansowych mogą otrzymać nagrody rzeczowe lub pieniężne. 

 

VII Komisja sędziowska 
 
1. Do 15 kwietnia bieżącego roku PZSN „Start” wyznacza koordynatora do spraw sędziowskich 

(najwyższy rangą kwalifikator międzynarodowy lub sędzia międzynarodowy). 
Do jego obowiązków należy: 
     -  nominowanie Sędziego Głównego na zawody w ramach Mistrzostw Polski oraz Pucharu 
Polski oraz dwóch sędziów klasy międzynarodowej lub kandydatów na sędziów 
międzynarodowych, 



                               
- złożenie, wspólnie z organizatorem poszczególnych turniejów, zapotrzebowania na 
sędziów do Okręgowych Związków Piłki Siatkowej, 
-  w skład Komisji Sędziowskiej każdego turnieju wchodzą: Sędzia Główny oraz 6 sędziów, 
-  szkolenie sędziów w zakresie przepisów dotyczących piłki siatkowej na siedząco, 
-  oceną pracy ekipy sędziowskiej podczas poszczególnych turniejów. 

2.    Sędzia Główny kieruje zawodami i jest odpowiedzialny wraz z organizatorem za jego sprawny 
przebieg. Kieruje pracą sędziów podczas zawodów. 

3. Po zakończeniu zawodów zobowiązany jest do sporządzenia komunikatu końcowego 
i przekazania go organizatorowi w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy. 

 

VIII Komisja klasyfikacyjna 
 

1.    Komisję klasyfikatorów medycznych wyznacza PZSN „Start". 

2. Komisja klasyfikacyjna przeprowadza badania i ogłasza klasyfikacje wszystkich członków 
drużyn na pierwszym turnieju rozgrywek. 

Zawodnicy, którzy dotychczas nie byli sklasyfikowani w danej dyscyplinie sportu ( np. zgłaszani w 
trakcie sezonu) zobowiązani są zgłosić się do komisji klasyfikacyjnej na najbliższych 
zawodach. W przeciwnym razie nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. 

Decyzja klasyfikatorów na danych zawodach jest obowiązująca. 
W przypadku, kiedy kierownictwo danej drużyny nie zgadza się z ustaloną klasyfikacją medyczną 

należy złożyć protest do PZSN „Start” w Warszawie. 
 
 

IX Zgłoszenia 
 
Szerokie składy drużynowe imienne na dany sezon należy przekazać do PZSN „Start” 

w terminie do ostatniego dnia kwietnia bieżącego roku. Nie dopuszcza się wymiany 
zawodników między klubami w trakcie sezonu. Zasady zmiany barw klubowych zawodników 
określone są w regulaminie udostępnionym na stronie PZSN „Start” pod adresem:  
http://pzsnstart.eu/wp-content/uploads/2017/09/Regulamin-zmiany-barw-klubowych-1.pdf 

1. Bezpośredni organizator imprezy jest zobowiązany do powiadomienia o programie turnieju 
i w sprawach organizacyjnych zainteresowane kluby sportowe, PZSN „Start" oraz 
koordynatora do spraw sędziowskich najpóźniej dwa tygodnie przed imprezą. 

2. Aby zgłosić drużynę do udziału w turnieju, kluby przesyłają zgłoszenia ilościowo imienne na 
adres bezpośredniego organizatora turnieju w terminie podanym w komunikacie 
organizacyjnym. 

X Sprawozdawczość 

1.  Organizator zobowiązany jest do złożenia w PZSN „Start” sprawozdania, pełnego kompletu 
komunikatów oraz rozliczenia finansowego imprezy w terminie ustalonym w zleceniu. 

XI Postanowienia końcowe 

1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, sędzia główny, 
kierownicy ekip i trenerzy. 

2. O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie Komisja 
Odwoławcza w składzie: przedstawiciel Związku, organizatora, zespołów uczestniczących 
w turnieju oraz Sędzia Główny. 

3. PZSN „Start" zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz 
podjęcia stosownych decyzji w nieprzewidzialnych sytuacjach. 

http://pzsnstart.eu/wp-content/uploads/2017/09/Regulamin-zmiany-barw-klubowych-1.pdf


                               
Polski Związek Sportu 

Niepełnosprawnych 

„Start” 


