
Regulamin Sędziego
Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie

zatwierdzony Uchwałą Zarządu WZPS w Lublinie w dniu 11 grudnia 2017 r.

§ 1.
Regulamin  niniejszy  stanowi  zbiór  uzupełniających  postanowień  wobec  dokumentu  nadrzędnego:
„Regulaminu  Sędziego  Polskiego  Związku  Piłki  Siatkowej”  oraz  dotyczy  Sędziów  zrzeszonych  w
Wojewódzkim Związku Piłki Siatkowej w Lublinie.

§ 2.
Regulamin niniejszy określa w szczególności:
1. zasady uzyskiwania i pozbawiania uprawnień do sędziowania zawodów piłki siatkowej,
2. prawa i obowiązki Sędziów zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Piłki Siatkowej w Lublinie,
3. uzupełnienie zasad nadawania licencji sędziego piłki siatkowej, klas sędziowskich oraz uprawnień

sędziowskich obowiązujące w Wojewódzkim Związku Piłki Siatkowej w Lublinie.

§ 3.
W niniejszym Regulaminie przyjmuje się następujące oznaczenia:
1. PZPS – Polski Związek Piłki Siatkowej w Warszawie,
2. WZPS w Lublinie – Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie,
3. WS PZPS – Wydział Sędziowski Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
4. WS WZPS – Wydział Sędziowski Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie,
5. FIVB – Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej z siedzibą w Lozannie,
6. CEV – Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej z siedzibą w Luksemburgu.

§ 4.
1. Pełnienie obowiązków sędziego piłki siatkowej jest dobrowolne.
2. Licencja sędziego piłki siatkowej jest imiennym dokumentem potwierdzającym posiadanie przez

daną osobę uprawnień do sędziowania zawodów piłki siatkowej.
3. Licencję sędziego piłki siatkowej można przyznać osobie, która:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b. korzysta z pełni praw publicznych,
c. pisemnie zobowiąże się  do przestrzegania postanowień Statutu,  regulaminów i  przepisów

sportowych: WZPS w Lublinie, PZPS, CEV i FIVB, w tym do poddania się odpowiedzialności
dyscyplinarnej.

4. Licencje Sędziego piłki  siatkowej WZPS w Lublinie wydaje Zarząd WZPS w Lublinie na wniosek
Wydziału Sędziowskiego WZPS w Lublinie, a pozbawiać jej mogą:

a. Zarząd PZPS – sędziów szczebla centralnego, 
b. Zarząd WZPS w Lublinie – pozostałych Sędziów WZPS w Lublinie.

5. Licencje  sędziów  piłki  siatkowej  mogą  być  wydawane  osobom,  które  ukończyły  kurs  dla
kandydatów na sędziów oraz zdały egzamin sędziowski z wynikiem pozytywnym.

6. Licencje Sędziego WZPS w Lublinie można wydać sędziemu z innego Wojewódzkiego Związku Piłki
Siatkowej pod warunkiem przedstawienia dokumentów uprawniających do sędziowania w danym
Związku oraz zgody na zmianę Związku z informacją o skreśleniu z listy Sędziów danego Związku.

§ 5.
1. Sędziom piłki siatkowej nadawane są:

a. status kandydata na sędziego,
b. klasa III,
c. klasa II,
d. klasa I,
e. klasa związkowa,
f. klasa państwowa.



2. Status kandydata na sędziego oraz Klasy III, II i I nadaje Sędziom WZPS w Lublinie – Zarząd WZPS w
Lublinie na wniosek WS WZPS.

3. Klasy sędziego związkowego i państwowego nadaje Zarząd PZPS na wniosek WS PZPS.
4. Klasę  III  można  nadać  sędziemu,  który  spełni  warunki  określone  przez  WS  WZPS  dotyczące

znajomości  przepisów  gry,  nienagannego  sposobu  wypełnia  obowiązków  sędziowskich  oraz
aktywnego uczestnictwa w sędziowaniu rozgrywek WZPS w Lublinie.

5. Klasę II można nadać sędziemu, który łącznie spełnia następujące warunki:
a. wykazuje dobrą znajomość przepisów gry,
b. cechuje się nienagannym wypełnianiem obowiązków sędziego,
c. uczestniczy aktywnie w prowadzeniu zawodów,
d. posiada przez co najmniej pół roku nadaną klasę III.

6. Klasę I można nadać sędziemu, który łącznie spełnia następujące warunki:
a. wykazuje dobrą znajomość przepisów gry,
b. cechuje się nienagannym wypełnianiem obowiązków sędziego,
c. uczestniczy aktywnie w prowadzeniu zawodów,
d. posiada przez co najmniej pół roku nadaną klasę II.

§ 6.
1. Zawody piłki  siatkowej mogą prowadzić sędziowie, którzy posiadają łącznie ważne dokumenty:

licencję sędziego oraz certyfikat.
2. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym właściwe przygotowanie sędziego do prowadzenia

zawodów w danym sezonie rozgrywkowym, w tym ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia
sędziowskiego. Certyfikaty wydają:

a. PZPS – sędziom szczebla centralnego,
b. WZPS w Lublinie – pozostałym sędziom WZPS w Lublinie.

3. Aktualny certyfikat uprawnia do bezpłatnego wstępu na zawody piłki siatkowej organizowane na
obszarze działania WZPS w Lublinie, chyba że inne przepisy nie stanowią inaczej.

4. Wydanie certyfikatu lub przedłużenie jego ważności jest odpłatne. Wysokość opłaty oraz termin jej
uiszczenia określa Zarząd WZPS w Lublinie.

5. W przypadku urlopu lub rezygnacji sędziego, opłata, o której mowa w ust. 4, nie podlega zwrotowi.

§ 7.
1. Sędzia może posiadać uprawnienia do prowadzenia zawodów szczebla centralnego PZPS. Zasady

uzyskiwania takich uprawnień określa PZPS.
2. Sędzia  może  posiadać  uprawnienia  do  prowadzenia  zawodów  siatkówki  plażowej.  Zasady

uzyskiwania takich uprawnień określa:
a. WS WZPS dla rozgrywek WZPS w Lublinie,
b. PZPS dla rozgrywek szczebla centralnego PZPS.

§ 8.
Sędzia traci z urzędu uprawnienia do sędziowania zawodów piłki siatkowej w charakterze sędziego
pierwszego, drugiego oraz sędziego liniowego z dniem 31 grudnia roku, w którym kończy 65 rok życia.

§ 9.
1. Sędziów  kwalifikatorów  oraz  sędziów  obserwatorów  w  rozgrywkach  wojewódzkich  powołuje

Zarząd WZPS w Lublinie na wniosek WS WZPS spośród Sędziów WZPS w Lublinie cechujących się
doświadczeniem i wysokim stopniem znajomości przepisów gry.

2. Sędzia kwalifikator:
a. w czasie zawodów pełni funkcję sędziego głównego,
b. ocenia pracę sędziów zgodnie z zasadami określonymi przez WS WZPS,
c. po  zakończeniu  zawodów  szczegółowo  omawia  z  komisją  sędziowską  przebieg  zawodów,

wszystkie  błędy  i  uchybienia  popełnione  przez  poszczególnych  sędziów  oraz  udziela
odpowiedzi na pytania i wyjaśnień.



3. Sędzia obserwator wykonuje czynności, o których mowa w ust. 2 lit. b oraz c.

§ 10.
1. WS  WZPS  przed  każdym  sezonem  określa  grupy  sędziów  posiadających  uprawnienia  do

sędziowania określonych kategorii rozgrywek organizowanych przez WZPS w Lublinie.
2. Sędziom  szczebla  centralnego,  byłym  sędziom  szczebla  centralnego,  sędziom  kwalifikatorom  i

obserwatorom  oraz  kandydatom  na  sędziów  szczebla  centralnego  nadawane  są  najwyższe
uprawnienia do sędziowania zawodów WZPS w Lublinie. W szczególnych przypadkach WS WZPS
może nadać kandydatom na sędziów szczebla centralnego niższe uprawnienia.

3. Po roku od utraty przez sędziego uprawnień do prowadzenia zawodów szczebla centralnego WS
WZPS może zmienić posiadane przez sędziego uprawnienia na niższe.

4. Sędzia WZPS w Lublinie może posiadać uprawnienia do sędziowania:
a. wszystkich rozgrywek wojewódzkich,
b. rozgrywek juniorów i juniorek oraz młodszych kategorii rozgrywek,
c. rozgrywek kadetów i kadetek oraz młodszych kategorii rozgrywek.

5. WS  WZPS  może  przed  każdym  sezonem  określić  minimalną  liczbę  meczów  lub  zawodów  do
przesędziowania w ciągu danego sezonu.

6. WS WZPS może z ważnych przyczyn odwołać sędziego z zawodów, na które był on nominowany.
7. WS WZPS przed każdym sezonem ogłasza szczegółowe zasady weryfikacji uprawnień sędziowskich.

Jeśli nie określono nowych zasad, obowiązują zasady z poprzedniego sezonu.

§ 11.
1. Sędzia  ma  prawo  korzystać  z  urlopu  sędziowskiego:  okresu  nieprzerwanej  niedyspozycyjności

przez okres co najmniej 3 miesięcy wyznaczony kolejnymi weekendami. Wskazanie w ten sposób
niedyspozycyjności jest równoznaczne ze skorzystaniem z urlopu sędziowskiego na ten okres.

2. Jeden urlop sędziowski nie może trwać dłużej niż jeden rok, a w przypadku urlopu związanego z
urodzeniem dziecka – nie dłużej niż dwa lata.

3. Łączny czas trwania urlopów sędziowskich, nie licząc urlopów związanych z urodzeniem dzieci, nie
może przekroczyć dwóch lat w ciągu dziesięciu kolejnych lat działalności sędziowskiej. Przypadki
dłuższych urlopów każdorazowo rozpatrywać będzie indywidualnie WS WZPS.

4. Dla  sędziów  będących  jednocześnie  członkami  sztabu  trenerskiego,  sztabu  medycznego  bądź
zawodnikami zespołów występujących w rozgrywkach szczebla centralnego – urlop nie może trwać
dłużej niż trzy lata, a łączny czas trwania urlopów sędziowskich nie może przekroczyć czterech lat
w ciągu dziesięciu kolejnych lat działalności sędziowskiej.

5. Sędzia powracający do czynnego sędziowania po urlopie obejmującym dwa lub więcej sezonów –
na kolejny sezon otrzymuje uprawnienia o jeden szczebel niższy niż posiadał po sezonie, po którym
udał się na urlop, jednak nie niższe niż uprawnienia do sędziowania rozgrywek kadetów i kadetek.

6. Sędzia  korzystający  z  urlopu  całosezonowego  zobowiązany  jest  zgłosić  pisemnie  powrót  do
czynnego sędziowania do WS WZPS do 30 czerwca roku, w którym rozpoczyna się kolejny sezon.

§ 12.
1. Zasłużonym  sędziom  dla  siatkówki  na  Lubelszczyźnie  może  być  nadana  godność  Sędziego

Honorowego WZPS w Lublinie.
2. Za szczególne osiągnięcia oraz zasługi sędziowie mogą otrzymywać inne ustanowione przez Zarząd

WZPS w Lublinie nagrody i wyróżnienia.

§ 13.
Sędziowie WZPS w Lublinie są zobowiązani do:
1. znajomości aktualnych przepisów gry w piłkę siatkową i ich interpretacji oraz prawidłowego ich

stosowania podczas zawodów piłki siatkowej,
2. ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji sędziowskich, uczestniczenia w corocznych szkoleniach

oraz innych formach doskonalenia kwalifikacji sędziowskich organizowanych przez WS WZPS,
3. godnego reprezentowania PZPS i WZPS w Lublinie, w szczególności do zachowania odpowiedniej



postawy etyczno-moralnej podczas trwania delegacji sędziowskiej,
4. prowadzenia zawodów piłki siatkowej, na które zostali wyznaczeni przez WS WZPS,
5. posiadania aktualnych dokumentów uprawniających do sędziowania zawodów piłki siatkowej,
6. występowania  podczas  trwania  delegacji  w  stosownym  stroju  oraz  prowadzenia  zawodów  w

aktualnie obowiązującym stroju sędziowskim,
7. zapoznawania  się  i  stosowania  do  ustaleń  obowiązujących  sędziów  WZPS  w  Lublinie,  w

szczególności  określających  zasady  zgłaszania  niedyspozycyjności  oraz  prawidłowy  sposób
rozliczania wynagrodzenia sędziowskiego.

§ 14.
Sędziom WZPS w Lublinie przysługuje prawo do:
1. otrzymania pomocy szkoleniowej ze strony WS WZPS,
2. dostępu do informacji o działalności WS WZPS oraz odwoływania się od decyzji WS WZPS,
3. otrzymania niezbędnej pomocy i ochrony osobistej przed zawodami, w czasie ich trwania oraz po

zawodach ze strony organizatorów zawodów,
4. otrzymania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów delegacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. wolnego wstępu na zawody piłki siatkowej, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej,
6. udziału w Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych WS WZPS,
7. zgłoszenia niedyspozycyjności do sędziowania zawodów z zastosowaniem odpowiednich procedur,
8. uczestnictwa  w  drugim  terminie  szkolenia  w  uzasadnionym  i  usprawiedliwionym  przypadku

nieobecności lub w przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie.

§ 15.
1. W  stosunku  do  sędziów  WZPS  w  Lublinie  popełniających  wykroczenia  lub  naruszających

obowiązujące regulaminy stosowane są odpowiednie do przewinienia sankcje regulaminowe.
2. Organem orzekającym  jest  Wydział  Gier  i  Dyscypliny,  który  wszczyna  postępowanie  z  własnej

inicjatywy, z inicjatywy WS WZPS lub innych statutowych organów WZPS w Lublinie. 
3. Zasady postępowania dyscyplinarnego, rodzaje i zasady wymierzania sankcji i kar oraz zasady i tryb

odwoływania się od nałożonych kar określają odrębne przepisy.

§ 16.
1. Pozbawienie wydanej przez WZPS w Lublinie licencji następuje w przypadku:

a. ubezwłasnowolnienia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu,
b. pozbawienia praw publicznych stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu,
c. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia

publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
d. rażącego  naruszenia  niniejszego  Regulaminu,  Regulaminu  Sędziego  PZPS,  lub  innych

przepisów sportowych WZPS w Lublinie albo PZPS przewidujących taką karę,
e. nieotrzymania w ciągu roku od uzyskania licencji sędziego piłki siatkowej co najmniej klasy III.

2. Pozbawienie lub obniżenie nadanych uprawnień lub klasy sędziowskiej następuje w przypadku:
a. naruszenia  niniejszego  Regulaminu,  Regulaminu  Sędziego  PZPS,  lub  innych  przepisów

sportowych WZPS w Lublinie albo PZPS przewidujących taką karę,
b. rażącego i notorycznego uchylania się od sędziowania zawodów.

§ 17.
1. Prawo interpretacji spraw nieobjętych niniejszym Regulaminem przysługuje WS WZPS.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd WZPS w Lublinie.

Załączniki:
Załącznik nr 1:  Podstawowe warunki nadania III oraz II klasy sędziowskiej wymagane przez Wydział
Sędziowski WZPS w Lublinie
Załącznik nr 2: Zasady uzyskiwania uprawnień do sędziowania siatkówki plażowej 
Załącznik nr 3: Regulamin Sędziego Honorowego WZPS w Lublinie



Załącznik nr 1 do Regulaminu Sędziego WZPS w Lublinie:

Podstawowe warunki nadania III oraz II klasy sędziowskiej
wymagane przez Wydział Sędziowski WZPS w Lublinie

Niniejsze zasady stanowią uzupełnienie wymagań określonych w:
1) § 4 oraz § 17 Regulaminu Sędziego PZPS (zatwierdzonego Uchwałą Zarządu PZPS nr 363/2015

z dnia 21.12.2015r.)
2) § 5 oraz § 15 Regulaminu Sędziego WZPS w Lublinie

Niniejsze postanowienia dotyczą Sędziów zrzeszonych w WZPS w Lublinie.

§ 1.
W celu uzyskania III klasy sędziowskiej Kandydat na Sędziego WZPS musi:
1) cechować  się  odpowiednią  znajomością  Przepisów  gry,  ich  oficjalnych  interpretacji  oraz

wytycznych,
2) nienagannie wypełniać obowiązki Sędziego WZPS w Lublinie,
3) aktywnie uczestniczyć w sędziowaniu rozgrywek WZPS w Lublinie, a w szczególności w ciągu roku

od uzyskania statusu Kandydata na Sędziego przesędziować łącznie przynajmniej trzy (3) turnieje
lub sześć (6) dni zawodów spośród rozgrywek:
a) mini siatkówki „O Puchar Kinder+Sport” lub innych zawodów mini siatkówki, które znajdują się

w oficjalnym kalendarzu rozgrywek WZPS w Lublinie,
b) Mistrzostw Województwa lubelskiego młodziczek lub młodzików,
c) Festiwalu piłki siatkowej i mini siatkówki.

§ 2.
W celu uzyskania II klasy sędziowskiej Sędzia WZPS musi:
1) w ciągu  roku  (lub sezonu)  od  uzyskania  III  klasy  sędziowskiej  przesędziować  następne trzy  (3)

turnieje lub sześć (6) dni zawodów w rozgrywkach, o których mowa w § 1 ust. 3 – o ile aktywnie
uczestniczy w prowadzeniu innych zawodów organizowanych przez WZPS oraz wykazuje się bardzo
dobrą znajomością Przepisów gry, ich oficjalnych interpretacji oraz wytycznych,

2) albo w ciągu następujących po sobie dwóch lat (lub sezonów) przesędziować następnych pięć (5)
turniejów  lub  dziesięć  (10)  dni  zawodów  w  rozgrywkach,  o  których  mowa w  § 1  ust.  3  –  w
pozostałych  przypadkach,  w  szczególności,  jeżeli  Sędzia  notorycznie  uchyla  się  od  sędziowania
zawodów, o których mowa w § 1 ust. 3.

§ 3.
Oceniając stopień znajomości oraz prawidłowość stosowania w praktyce Przepisów gry, ich oficjalnych
interpretacji oraz wytycznych, Wydział Sędziowski może wziąć pod uwagę:
1) wyniki  testów danego  Kandydata  na  Sędziego  lub  Sędziego  podczas  przedsezonowych  szkoleń

Sędziów WZPS w Lublinie;
2) opinię Sędziów pełniących funkcję Sędziego Głównego albo Sędziego Obserwatora na zawodach, o

których mowa w  § 1 ust.  3  oraz  § 4 ust.  2,  w których dany Kandydat  na Sędziego lub Sędzia
uczestniczył;

3) opinię Sędziów Obserwatorów z innych zawodów niż wskazane w pkt. 2, w których dany Kandydat
na Sędziego lub Sędzia uczestniczył.

§ 4.
1. Warunkiem zaliczenia zawodów w procesie awansu Kandydata na Sędziego lub Sędziego w trybie

określonym w § 1 i § 2  jest przesędziowanie zawodów, o których mowa w § 1 ust. 3, w pełnym
wymiarze czasowym (2 dni) lub przesędziowanie takiej ilości poszczególnych dni zawodów, która
odpowiada łącznemu wymiarowi czasowemu zawodów wymaganemu w procesie awansu na daną



klasę sędziowską, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz § 5.
2. Wydział Sędziowski może w drodze podanej do wiadomości publicznej uchwały wskazać również

inne zawody, w szczególności młodzieżowe lub takie, w których Kandydat na Sędziego lub Sędzia
pełni obowiązki sędziowskie jako wolontariusz – które będą traktowane analogicznie jak zawody, o
których mowa w § 1 ust. 3.

§ 5.
Wydział Sędziowski może w drodze uchwały zmniejszyć wymagania, o których mowa w: § 1 ust. 3, § 2
oraz § 4 ust. 1 dla danego Kandydata na Sędziego lub Sędziego w poszczególnych procesach awansu
co najwyżej o jeden (1) turniej albo o dwa (2) dni zawodów, jeżeli:
1) miejsce  zamieszkania  danego  Kandydata  na  Sędziego  lub  Sędziego  powodowałoby  ponoszenie

niewspółmiernych do procesu awansu kosztów nominowania danego Kandydata na Sędziego lub
Sędziego na Zawody dla Organizatorów Zawodów – wyłącznie z inicjatywy Wydziału Sędziowskiego
lub na wniosek innego organu WZPS w Lublinie;

2) lub dany Kandydat na Sędziego lub Sędzia aktywnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez
PZPS  lub  WZPS  w  Lublinie  jako  trener  lub  zawodnik –  wyłącznie  na  uzasadniony  wniosek
zainteresowanego Kandydata na Sędziego lub Sędziego.

§ 6.
Prawo interpretacji  oraz  oceny indywidualnych  lub  nadzwyczajnych  przypadków,  które  nie  zostały
określone  w  niniejszych  przepisach,  przysługuje  wyłącznie  Wydziałowi  Sędziowskiemu,  który  w
skrajnych  okolicznościach  może  odstąpić  od  stosowania  dyspozycji  wynikających  z  poszczególnych
przepisów.



Załącznik nr 2 do Regulaminu Sędziego WZPS w Lublinie:

Regulamin Sędziego siatkówki plażowej
WZPS w Lublinie

1. Sędzia WZPS w Lublinie może dodatkowo posiadać uprawnienia sędziego siatkówki plażowej.
2. Sędzią siatkówki plażowej WZPS w Lublinie może zostać osoba, która:

a. jest aktywnym sędzią piłki siatkowej WZPS w Lublinie – posiada aktualny (ważny) Certyfikat
Sędziego WZPS w Lublinie na sezon poprzedzający sezon siatkówki plażowej,

b. spełni  wymagania  określone  przez  WS WZPS,  w tym uczestniczy  w specjalnym szkoleniu
organizowanym przez WS WZPS oraz ukończy je z wynikiem pozytywnym. 

3. Sędziom siatkówki plażowej nadawane są corocznie następujące uprawnienia, stosownie do ich
doświadczenia i umiejętności:

a. uprawnienia do sędziowania rozgrywek młodzieżowych WZPS,
b. uprawnienia do sędziowania rozgrywek seniorskich WZPS.

Dodatkowo  wyróżnia  się  grupę  Sędziów  Głównych,  wykonujących  szczególne  obowiązki
organizacyjne na zawodach oraz wobec Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie (WSP).

4. Potwierdzeniem posiadanych uprawnień oraz  ukończenia z  wynikiem pozytywnym specjalnego
szkolenia jest Certyfikat Sędziego siatkówki plażowej wydany przez WS WZPS. 

5. Sędzia siatkówki plażowej WZPS może posiadać uprawnienia do sędziowania zawodów szczebla
centralnego, po spełnieniu warunków określonych przez PZPS.

6. Sędzia siatkówki plażowej WZPS zobowiązany jest do:
a. znajomości aktualnych Przepisów gry w siatkówkę plażową, ich Interpretacji i Wytycznych, w

tym dotyczących protokołowania, oraz ich prawidłowego stosowania podczas zawodów,
b. znajomości  aktualnych  przepisów  sportowych  określających  zasady  organizacji  rozgrywek

siatkówki plażowej WZPS w Lublinie,
c. sędziowania zawodów (turniejów), na które został wyznaczony przez WS WZPS,
d. szczególnego dbania o wygląd zewnętrzny oraz etycznego zachowania podczas zawodów, 
e. prowadzenia zawodów w aktualnie obowiązującym stroju sędziowskim,
f. przestrzegania poczynionych przez WZPS ustaleń z organizatorem zawodów,
g. rozliczania delegacji sędziowskiej zgodnie z zasadami ustalonymi przez WZPS.

7. Sędzia Główny jako oficjalny przedstawiciel WZPS w Lublinie na zawodach jest zobowiązany do: 
a. włączenia się w sposób czynny do sędziowania zawodów siatkówki plażowej, na które został

delegowany,
b. prowadzenia  odprawy  technicznej  przed  zawodami,  podczas  której  przyjmuje  zapisy  do

zawodów, sprawdza dokumenty zawodników, oznacza boiska, ustala system gier i kolejność
meczów oraz wyjaśnia wątpliwości dotyczące Przepisów gry, ich Interpretacji lub regulaminu
rozgrywek (w przypadku zawodów WZPS),

c. sporządzenia i prowadzenia na bieżąco podczas zawodów ich odpowiedniej dokumentacji,
d. wyznaczania  Sędziów  do  prowadzenia  poszczególnych  meczów  oraz  reprezentowania

wszystkich członków Komisji Sędziowskiej danych zawodów,
e. sporządzenia  po  zawodach  Komunikatu  końcowego  oraz  ewentualnie  specjalnego

sprawozdania  i  przesłania  ich  na  adres  poczty  elektronicznej  WZPS  oraz  odpowiedniego
przedstawiciela WSP, do którego należy dostarczyć oryginał dokumentacji zawodów.

8. Podczas zawodów WZPS Sędzia Główny jest zobowiązany do posiadania aktualnego regulaminu
rozgrywek, komunikatu organizacyjnego danych zawodów oraz aktualnie obowiązujących druków
niezbędnych do przeprowadzenia zawodów.

9. Sędzia może zostać delegowany na zawody siatkówki plażowej wyłącznie przez uprawnionego do



dokonywania nominacji (obsad) Członka WS WZPS.
10. Postanowienia końcowe:

a. Sędzia siatkówki plażowej, który został delegowany na zawody, nie może w nich brać udziału
jako zawodnik, ani występować jako sponsor lub jego przedstawiciel.

b. W przypadkach nieopisanych w niniejszym Regulaminie decyduje WS WZPS, przy czym:
1) Jeżeli pojawiają się istotne wątpliwości co do Regulaminu rozgrywek siatkówki plażowej

WZPS  lub  niniejszego  Regulaminu  –  Sędzia  Główny  zawodów  zobowiązany  jest  do
skontaktowania  się  z  przedstawicielem  WSP  w  celu  prawidłowej  interpretacji
postanowień przepisów. W razie niemożności skontaktowania się ze wskazaną osobą –
Sędzia Główny jest uprawniony do podjęcia ostatecznej decyzji. 

2) W sytuacjach przekraczających kompetencje WS lub WSP – decyduje Zarząd WZPS w
Lublinie.



Załącznik nr 3 do Regulaminu Sędziego WZPS w Lublinie:

Regulamin Sędziego Honorowego WZPS w Lublinie

1. Godność Sędziego Honorowego WZPS w Lublinie jest najwyższym wyróżnieniem dedykowanym
sędziom nadawanym przez WZPS w Lublinie.

2. Godność  Sędziego  Honorowego  WZPS  w  Lublinie  nadaje  Zarząd  WZPS  w  Lublinie  w  drodze
uchwały na wniosek WS WZPS.

3. Sędzią  Honorowym  może  zostać  Sędzia  WZPS  w  Lublinie  w  uznaniu  szczególnych  zasług  dla
rozwoju piłki siatkowej na Lubelszczyźnie.

4. Godność Sędziego Honorowego WZPS w Lublinie nadaje się  co do zasady sędziom kończącym
czynne sędziowanie zawodów piłki siatkowej lub kończącym aktywną działalność sędziowską. 

5. Kandydat  do  godności  Sędziego  Honorowego  WZPS  w  Lublinie  powinien  spełniać  łącznie
następujące warunki:

1) posiadać co najmniej 30-letni staż sędziowski w piłce siatkowej,
2) wyróżniać się aktywnością w działalności Sędziowskiej WZPS w Lublinie,
3) uczestniczyć  w  działalności  organizacyjnej  związanej  z  rozwojem  piłki  siatkowej  na

Lubelszczyźnie w okresie nie krótszym niż 10 lat lub jest darzony szczególną estymą wśród
Sędziów WZPS w Lublinie,

4) posiadać prawa publiczne oraz nieskazitelną opinię pod względem etycznym.
6. W uzasadnionych przypadkach godność Sędziego Honorowego WZPS w Lublinie może być nadana

pomimo niespełnienia  wszystkich  warunków podanych w punkcie  4  (na  przykład  w związku  z
pogorszeniem się stanu zdrowia uniemożliwiającym osiągnięcie wymaganego stażu sędziowskiego,
w razie wypadku losowego, konieczności przerwania aktywnej działalności sędziowskiej z uwagi na
wiek, itp.). 

7. Sędzia Honorowy WZPS w Lublinie zachowuje dożywotnio posiadaną ostatnio klasę sędziowską. 
8. Nadawanie godności Sędziego Honorowego WZPS w Lublinie odbywa się co do zasady nie częściej

niż raz do roku.
9. Informacja  o  nadaniu  godności  Sędziego  Honorowego  WZPS  w  Lublinie  jest  publikowana  w

Komunikacie WS WZPS.
10. Utrata godności Sędziego Honorowego WZPS w Lublinie następuje w razie pozbawienia sędziego

praw publicznych lub postępowania nielicującego z godnością sędziego i  działacza sportowego,
względnie postępowania niezgodnego z zasadami etyki.

11. Utrata  godności  Sędziego Honorowego  WZPS w Lublinie  następuje  na  mocy  uchwały  Zarządu
WZPS w Lublinie – z inicjatywy własnej Zarządu WZPS w Lublinie lub na wniosek WS WZPS albo
Wydziału Gier i Dyscypliny.




