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Regulamin Giełdy Sędziowskiej DZPS 
 

Rozdział I. Postawnowienia Ogólne 

 

1. Giełda sędziowska DZPS jest oficjalnym narzędziem WS DZPS do wyznaczania obsad 

sędziowskich na nieoficjalne (nie objęte komunikatami WGID DZPS) zawody siatkarskie 

rozgrywane na terenie województwa dolnośląskiego, a w szczególności: 

 Ligi międzyuczelniane i rozgrywki akademickie; 

 Rozgrywki międzyszkolne; 

 Ligi amatorskie (Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Milicka Liga Piłki Siatkowej, Volley 

Spartan Huck, Amatorska PlusLiga itp.); 

 Rozgrywki minisiatkówki; 

 Zawody towarzyskie i sparingi. 

2. Z giełdy sędziowskiej mogą korzystać wyłącznie aktywni w danym sezonie sędziowie 

DZPS. 

3. Za wprowadzenie meczów, przypisywanie pozycji sędziowskich, określanie warunków 

sędziowania oraz nadzór nad funkcjonowaniem giełdy odpowiedzialni są moderatorzy 

giełdy. Moderatorów giełdy wyznacza WS DZPS. 

4. Grupy uprawnień na Giełdzie Sędziowskiej są takie same jak nadane przez WS DZPS dla 

oficjalnych rozgrywek z wyjątkami: 

 Grupa uprawnień A nie jest podzielona na podgrupy.  

 W wybranych przez moderatora rozgrywkach grupa D może posiadać wyższe 

uprawnienia. 

5. Zawody w systemie oznaczają pojedynczy mecz lub turniej, które sędzia/sędziowie mogą 

rezerwować. Każde zawody składają się z określonej liczby pozycji sędziowskich, która jest 

możliwa do zarezerwowania przez sędziów. 

6. Informacja na temat wprowadzonych zawodów rozsyłana jest drogą elektroniczną (e-mail) 

do sędziów, którzy zaznaczyli w systemie DZPS chęć otrzymywania takich wiadomości. 

7. Moderator Giełdy ma prawo obsadzić mecz, turniej, w którym obsada nie jest w pełni 

obsadzona, dowolnym sędzią, który widnieje na liście wolnych sędziów w danym terminie. 

Obowiązuje ona wtedy jako oficjalna nominacja WS DZPS. W takim przypadku Moderator 

jest odpowiedzialny za powiadomienie sędziów o nominacji. 

8. Zarezerwowanie terminu na Giełdzie Sędziowskiej nie jest podstawą do odrzucenia 

nominacji na oficjalne zawody DZPS. Oficjalne zawody DZPS mają wyższy priorytet niż 

zawody z Giełdy.  

9. Zawieszenie w otrzymywaniu obsad przez WS DZPS jest jednoznaczne z zablokowaniem 

konta na Giełdzie Sędziowskiej. 

10. Sędzia, który ma zastrzeżony termin w systemie DZPS może sędziować zawody z Giełdy 

Sędziowskiej tylko za zgodą Moderatora Giełdy. 

11. Każde 4 przesędziowane zawody z Giełdy Sędziowskiej anulują jeden zastrzeżony termin w 

systemie oficjalnych obsad WS DZPS. Jeden termin = jeden weekendowy dzień, w którym 

odbywały się rozgrywki DZPS 

12. Przy poszczególnych zawodach podana jest informacja o wyskości wynagrodzenia za dane 

zawody. Rozliczenie następuje na podstawie delegacji sędziowskiej. 

13. O wszelkich sprawajach nie ujętych w Regulaminie decyduje Moderator Giełdy 

Sędziowskiej, Przewodniczący Obsad Sędziowskich i Analiz lub Przewodniczący WS 

DZPS. 
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Rozdział II. Funkcjonowanie Giełdy Sędziowskiej 

 

1. Po wprowadzeniu informacji o zawodach sędziowie mogą rezerwować daną pozycję 

sędziowską zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. 

2. Jeżeli dana pozycja nie zostanie zarezerwowana przez 36 godzin od jej opublikowania na 

Giełdzie sędziowie z wyższych grup uprawnień mogą rezerwować daną pozycję. 

3. Jeżeli dana pozycja nie zostanie zarezerwowana przez 96 godzin od jej opublikowania na 

Giełdzie sędziowie ze wszystkich grup uprawnień mogą rezerwować daną pozycję. 

4. Po zarezerwowaniu pozycji sędziowskiej konto na giełdzie zostaje zablokowane na 48 

godzin – czyli kolejne zawody można rezerwować dopiero po upłynięciu tego terminu. 

5. Na 36 godzin przed rozpoczęciem zawodów wszyscy sędziowie mogą rezerwować daną 

pozycję na giełdzie. 

6. Zamiany w obsadzie można dokonać wyłącznie kontaktując się z Moderatorem Giełdy. 

 

 

Rozdział III. Sankcje 

 

OPIS SANKCJA 

Oderezerwowanie (rezygnacja) z zawodów na 

mniej niż 72 godziny przed zawodami 

Konto zablokowane na 2 tygodnie 

Usunięcie wszystkich aktualnych rezerwacji 

Nie stawienie się na meczu mimo 

zarezerwowanego terminu 

Konto zablokowane na 4 tygodnie 

Usunięcie wszystkich aktualnych rezerwacji 

Konieczność złożenia wyjaśnień do WS DZPS 

Naruszenia regulaminu Konieczność złożenia wyjaśnień do WS DZPS 

 


