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REGULAMIN - 2019 

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 w 2019 roku. 

II Termin 
       1.  I Turniej Mistrzostw Polski – wiosna lub jesień 2019 
       2. II Turniej Mistrzostw Polski – jesień 2019 
       3. III Turniej Mistrzostw Polski – jesień 2019 
 
 

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 31.03.2019 r. 

2. Ekipa (podczas jednego turnieju) 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 przed turniejem u Sędziego 
Głównego zawodów, 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 sportową VS1 lub VS2 ( kserokopia - 
International Classification Passport) oraz polską książeczką zdrowia z aktualnym wpisem 
polskiego lekarza o braku przeciwskazań do udziału w zawodach sportowych. 

7. Drużyna może mieć w swoim składzie maksymalnie trzech zawodników niepełnosprawnych 
z klasyfikacją sportową VS2 (minimalna niepełnosprawność), z których na boisku jednocześnie 
może przebywać maksymalnie dwóch. 

8. Pozostali zawodnicy drużyny muszą być osobami niepełnosprawnymi z klasyfikacją sportową 
VS1. 

9. Klasyfikację sportową ze względu na rodzaj niepełnosprawności narządu ruchu zawodników 
określają międzynarodowe przepisy klasyfikacyjne World ParaVolley – światowej organizacji 
piłki siatkowej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nimi zawodnicy kwalifikowani są do klas 
VS1 lub VS2. 
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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 oraz nieposiadających 
obywatelstwa polskiego pokrywa organizator ze środków finansowych niepochodzących  
z MSiT oraz PFRON ( dofinansowania z urzędu gminy, urzędu marszałkowskiego, sponsorzy i 
inne). 
W przypadku braku możliwości finansowych organizatora na pokrycie tych kosztów, może je 
ponieść klub macierzysty z własnych środków. 

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

4. Wszelkie koszty związane z pracą sędziów oraz klasyfikatorów podczas zawodów:  
m.in. zapłata za pracę, zapłata  za 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. 

 
Tabele stawek za pełnienie funkcji sędziego i klasyfikatora na rok 2019 – zał. 1 i zał. 2 

 
V System rozgrywek i punktacja. 

 
Mistrzostwa Polski 

 
Mistrzostwa Polski rozgrywane są w trakcie trzech turniejów, systemem „każdy z każdym” 
przewidującym mecze i rewanże. Oznacza to, iż w trakcie całego cyklu, każda drużyna zagra 
po dwa mecze z każdym z zespołów zgłoszonych do rozgrywek. W zależności od ilości drużyn 
zgłoszonych do Mistrzostw Polski ustala się do ilu setów będą rozgrywane mecze  
„każdy z każdym”. Na podstawie wyników tworzy się tabela zawodów decydująca o 
końcowej klasyfikacji Mistrzostw Polski 2019.  
Rozgrywki o Mistrzostwo Polski 2019 noszą nazwę Polskiej Ligi Piłki Siatkowej na Siedząco 
2019. 
Punktacja: 
- za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2 punkty, 
- za przegrany 1 punkt, 
- za walkower – 0 punktów, wynik zapisuje się w tabeli jako przegrana w stosunku setów 0:2 
lub 0:3 (w zależności od ustalonej liczby rozgrywanych setów w stosunku do liczby  
zgłoszonych do rozgrywek drużyn) oraz małych punktów 0:25. 
O układzie tabeli decydują kolejno: 
- liczba zdobytych punktów, 
- wyższy stosunek wygranych setów do przegranych, 
- wyższy stosunek zdobytych małych punktów do straconych, 
- bezpośrednie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 
- dodatkowy mecz do dwóch wygranych setów. 
 

VI Nagrody 
 

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. 
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VII Komisja sędziowska 

 
1. Powołuje się Dariusza Jasińskiego na  Koordynatora do Spraw Sędziowskich 

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, 
-  szkolenie sędziów w zakresie przepisów dotyczących piłki siatkowej na siedząco, 
-  oceną pracy ekipy sędziowskiej podczas poszczególnych turniejów. 

2.    W skład Komisji Sędziowskiej każdego turnieju wchodzą: Sędzia Główny oraz 6 sędziów, 

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

 
4. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów zobowiązany jest do sporządzenia komunikatu 

końcowego i przekazania go organizatorowi w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy. 
 
 

VIII Komisja klasyfikacyjna 
 

1. Powołuje się Jolantę Marszałek na Głównego Klasyfikatora w piłce siatkowej na siedząco. 
2. Główny Klasyfikator w piłce siatkowej na siedząco przeprowadza badania i ogłasza 

klasyfikacje wszystkich członków drużyn przed początkiem pierwszego turnieju rozgrywek. 
3. Możliwości klasyfikacji: 

- zawodnicy pełnosprawni – nie podlegają klasyfikacji, 
- zawodnicy posiadający klasyfikację międzynarodową – muszą ją tylko potwierdzić wpisem 
do książeczki zdrowia sportowca, 
- pozostali zawodnicy – muszą zostać sklasyfikowani zgodnie z zasadami aktualnie 
obowiązujących wytycznych klasyfikacji międzynarodowej World ParaVolley. 
I. Drużyny mają możliwość sklasyfikowania swoich zawodników przed sezonem np. podczas 
treningu w klubie. W tym celu muszą się skontaktować telefonicznie z Głównym 
Klasyfikatorem w piłce siatkowej na siedząco i uzgodnić termin oraz szczegóły klasyfikacji. 
Zobowiązane są również do pokrycia kosztów przejazdu klasyfikatora. 
II. Drużyny mają możliwość i obowiązek telefonicznego przygotowania przebiegu klasyfikacji 
przed pierwszym turniejem Mistrzostw Polski 2019. W tym celu muszą się skontaktować 
telefonicznie z Głównym Klasyfikatorem w piłce siatkowej na siedząco i uzgodnić godzinę oraz 
szczegóły klasyfikacji. 
III. Zawodnicy nowi, zgłaszani w trakcie sezonu zobowiązani będą stawić się przed komisją 
klasyfikacyjną przed rozpoczęciem turnieju, w którym zamierzają wystąpić, również uprzednio 
kontaktując się telefonicznie z  Głównym Klasyfikatorem w piłce siatkowej na siedząco. 

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

sportową należy złożyć protest do PZSN „Start” w Warszawie. 
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IX Zgłoszenia 
 
Szerokie składy drużynowe imienne na dany sezon należy przekazać do PZSN „Start” 
w terminie do ostatniego dnia marca bieżącego roku mailem na adres zgloszenia@pzsnstart.eu  
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 i Klasyfikatora Głównego 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. 

2. Trener główny w piłce siatkowej na siedząco zobowiązany jest do stworzenia i udostępniania 
aktualnej tabeli cyklu Mistrzostw Polski 2019 po każdym z turniejów oraz jej publikacji na 
wskazanych przez PZSN Start nośnikach medialnych (strona internetowa, media 
społecznościowe, inne). 

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 i/lub 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. 

4. Załączniki są integralną częścią regulaminu. 
 

 
Polski Związek Sportu 

Niepełnosprawnych 
„Start” 

 

 

Załączniki: 

1. TABELA  STAWEK  ZA PROWADZENIE  ZAWODÓW  PRZEZ  SĘDZIÓW PIŁKI  SIATKOWEJ  NA  SIEDZĄCO   
W  SEZONIE  2019 
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2.    TABELA  STAWEK  ZA PEŁNIENIE  FUNKCJI KLASYFIKATORA  PODCZAS   ZAWODÓW  PIŁKI  SIATKOWEJ   
NA  SIEDZĄCO  W  SEZONIE  2019 

 
Załącznik 1 

 
 

TABELA  STAWEK  ZA PROWADZENIE  ZAWODÓW  PRZEZ  SĘDZIÓW 
     PIŁKI  SIATKOWEJ  NA  SIEDZĄCO  W  SEZONIE  2019 
 
 

I.  Zawody  szczebla  centralnego /MP, PP,  zawody  międzynarodowe/ 
 

1. Sędzia główny …………………………………………………………………………………………….  450,00 zł 
2. Sędzia międzynarodowy lub kandydat  na sędziego  
międzynarodowy  sędziujący zawody oprócz sędziego głównego…………………….   400,00  zł 
3. Sędzia  krajowy …………………………………………………………………………………………..  150,00 zł 

 Stawki za 1 dzień meczowy turnieju. 
 

II. Zawody  lokalne,  towarzyskie,  inne 
 

1.  Sędzia  główny …………………………………………………………………………………………  200,00 zł 
2. Sędzia międzynarodowy lub kandydat  na sędziego  
międzynarodowy  sędziujący zawody oprócz sędziego głównego…………………...  170,00  zł 
3. Sędzia  krajowy …………………………………………………………………………………………. 130,00 zł 

Stawki  za  1 dzień  meczowy  turnieju. 
 

III. Mecze  /pojedyncze/ 
 

1. Sędzia  główny, I ,  II  ………………………………………………………………………………     80,00  zł 
2. Sędzia  sekretarz,  sędziowie liniowi  ……………………………………………………..      50,00  zł 

 
Podane powyżej  kwoty  są  kwotami  brutto za prowadzenie imprezy  i przy rozliczeniu powinny 

być pomniejszone o stosowny podatek. 
Sędziom zamiejscowym zalecany jest przyjazd na miejsce turnieju wraz z zespołami w celu 

zmniejszenia kosztów organizacyjnych turnieju. Organizator zapewnia tym sędziom 
zakwaterowanie oraz wyżywienie. 
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Załącznik 2 

 
 

           TABELA  STAWEK  ZA PEŁNIENIE  FUNKCJI KLASYFIKATORA  
       PODCZAS   ZAWODÓW  PIŁKI  SIATKOWEJ   NA  SIEDZĄCO  W  SEZONIE  2019 

 
   

1 Zawody  szczebla  centralnego /MP, PP,  zawody  międzynarodowe/   …………………  400,00 zł 
2 Zawody lokalne, towarzyskie, inne ……………………………………………………………………… 200,00 zł 
3 Pojedyncze mecze  ………………………………………………………………………………………………  100,00 zł 

 
Podane powyżej  kwoty  są  kwotami  brutto za pełnienie funkcji podczas 1 dnia  imprezy  i przy 

rozliczeniu powinny być pomniejszone o stosowny podatek. 
Klasyfikatorom zamiejscowym zalecany jest przyjazd na miejsce turnieju wraz z zespołami w celu 

zmniejszenia kosztów organizacyjnych turnieju a organizator zapewnia  zakwaterowanie oraz 
wyżywienie. 

 
 
Powyższe stawki  zostały zatwierdzone przez Zarząd Polskiego  Związku  Sportu  

Niepełnosprawnych START  w dniu 13 lutego 2019 r. 


