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Przepisy dyscyplinarne  
 

1. Przepisy Dyscyplinarne Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej są  integralną częścią 
Regulaminu Rozgrywek.  

2. Przepisy stosuje się do wszystkich członków zespołów (zawodników, trenerów 
i kierowników drużyn) w sprawach związanych z organizacją rozgrywek Łódzkiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki. 

3. W sprawach nie związanych bezpośrednio z rozgrywkami amatorskiej ligi siatkówki, 
w stosunku do członków klubu (w myśl §8 i §9 Statutu KSPS) stosuje się odpowiednio 
przepisy zawarte w §26 Statutu KSPS. 

4. Kary dyscyplinarne mogą być stosowane w wypadku wykroczeń dotyczących: 
4.1 zachowania się członków zespołów w trakcie rozgrywania meczów 
4.2 nieodpowiedniego zachowania lub niestosowania się do przepisów porządkowych na 

terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, na których odbywają się rozgrywki 
KSPS, przez członków zespołów oraz kibiców drużyn w tym kwestii związanych z 
parkowaniem samochodów  

4.3 niewłaściwego zachowania się w stosunku do organizatorów lub gospodarzy 
obiektów, na których odbywają się rozgrywki KSPS. 

4.4 podejmowania działań wpływających niekorzystnie na wizerunek Łódzkiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki lub jej uczestników  

5. Kary dyscyplinarne mogą być nakładane zarówno na poszczególnych członków zespołu jak 
i całych drużyn uczestniczących w rozgrywkach KSPS. 

6. Rodzaje kar dyscyplinarnych: 
6.1 Indywidualne dla członków zespołu (zawodników, trenerów, kierowników drużyn) 

a) Upomnienie 
b) Nagana 
c) Dyskwalifikacja czasowa (do 12 miesięcy) 

6.2 Dla drużyny uczestniczącej w rozgrywkach 
a) odebranie punktów 
b) przesunięcie do niższej ligi 
c) wykluczenie z rozgrywek 

6.3 Niezależnie od wyżej wymienionych kar, Komisja Dyscypliny KSPS ma prawo 
nałożyć karę finansową (indywidualną lub dla zespołu). 

6.3.1 Wysokość kary indywidualnej nie może wyższa niż 1/12 kwoty 
wpisowego do rozgrywek.  

6.3.2 Wysokość kary dla zespołu nie może wyższa niż 1/4 kwoty wpisowego 
do rozgrywek.  

6.3.3 W przypadku nałożenia kary finansowej zawodnik lub zespół nie może 
brać udziału w rozgrywkach do czasu uregulowania należności. 

7. Tryb postępowania i tryb odwoławczy: 
7.1 Komisja Dyscypliny po stwierdzeniu faktu naruszenia przepisów dyscyplinarnych (lub 

po wpłynięciu informacji o naruszeniu przepisów) w ciągu 14 dni podejmuje decyzję 
o ukaraniu. 

7.2  Ukarana osoba (lub zespół) ma prawo w ciągu 14 dni złożyć odwołanie do Zarządu 
KSPS.  

7.3 Zarząd podejmuje decyzję w sprawie ukaranego w ciągu 14 dni.  
7.4 Decyzja Zarządu KSPS jest ostateczna.   
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7.5 Nie można zastosować kary, jeżeli w ciągu miesiąca od daty zaistnienia wykroczenia 
sprawa nie wpłynęła do Komisji Dyscypliny.   

7.6 W przypadku rażącego naruszenia przepisów dyscyplinarnych Zarząd KSPS ma prawo 
zawiesić osobę lub zespół, który popełnił wykroczenie do czasu zakończenia 
postępowania wyjaśniającego.   
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