REGULAMIN ROZGRYWEK
PWPW KRAJOWEJ LIGI ZAPAŚNICZEJ
SEZON 2017/2018
[Postanowienia ogólne]
§1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji rozgrywek ligi zawodowej o tytuł „Mistrza Polski”
pod nazwą „PWPW Krajowa Liga Zapaśnicza” w sporcie zapaśniczym, zarządzanej przez KLZ Sp. z
o.o. z siedzibą w Żarach, na mocy umowy zwartej z Polskim Związkiem Zapaśniczym z siedzibą w
Warszawie.

2. Regulamin Krajowej Ligi Zapaśniczej ma zastosowanie do wszystkich klubów sportowych
biorących udział w wyżej wymienionych rozgrywkach, a także osób fizycznych reprezentujących te
podmioty, w szczególności zawodników, trenerów, członków władz oraz pracowników klubu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Polskiego Związku Zapaśniczego oraz Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej (United
World Wrestling – UWW).

4. Rozgrywki Krajowej Ligi Zapaśniczej są przeprowadzane na podstawie reguł sportu zapaśniczego,
niniejszego Regulaminu, przepisów PZZ oraz UWW.

5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom prawa powszechnie obowiązującego, w
szczególności ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawie o sporcie.
[Definicje]
§2.
Użyte w treści Regulaminu sformułowania oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin;
b) PZZ – Polski Związek Zapaśniczy;
c) UWW - Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza (United World Wrestling);
d) Zarządca Ligi – KLZ Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach;
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e) Liga – rozgrywki PWPW Krajowej Ligi Zapaśniczej;
f) Uczestnik – klub sportowy biorący udział w rozgrywkach PWPW Krajowej Ligi Zapaśniczej;
g) Klub Sportowy – osoba prawna będąca klubem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie oraz posiadająca licencję Polskiego Związku Zapaśniczego
uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w zapasach w rozgrywkach
drużynowych;

h) Zawodnik – osoba fizyczna posiadająca licencję Polskiego Związku Zapaśniczego uprawniającą
do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w zapasach w rozgrywkach drużynowych;

i) Gospodarz Zawodów – organizator meczu zapaśniczego zgodnie z ustalonym terminarzem
rozgrywek.
[Kategorie walk]
§3.
1. Mecze w ramach Ligi odbywają się wyłącznie w kategoriach olimpijskich mężczyzn i kobiet
określonych przez Międzynarodową Federację Zapaśniczą (UWW). W sytuacji, gdy UWW
począwszy od stycznia 2018 r. dokona zmian kategorii wagowych, wówczas Zarządca Ligi w
fazie play- off Ligi dopuszcza 3 kg tolerancji względem poprzednio obowiązujących kategorii
wagowych, chyba że po wprowadzeniu przez UWW zmian Zarządca Ligi postanowi inaczej.
2. Walki odbywają się w systemie 2 rund po 3 min każda do 12 punktów przewagi.
[Style walk]
§4.
1. Każda drużyna Uczestnika składa się z zawodników reprezentujących trzy style:
a) zapasy kobiet;
b) styl wolny;
c) styl klasyczny.
2. W każdym meczu walczy po trzech zawodników reprezentujących każdy ze stylów.
[Charakter i zasady rozgrywek]
§5.

1. Rozgrywki Ligi odbywają się corocznie systemem: faza zasadnicza oraz faza play-off.
2. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach zostaną podzieleni na dwie grupy (grupa „A” oraz
„B”) po 4 (czterech) Uczestników. Podział na dwie grupy nastąpi w drodze losowania
przeprowadzonego przez Zarządcę Ligi.
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3. Rozgrywki pomiędzy Uczestnikami w grupach stanowią fazę zasadniczą sezonu. W każdej
grupie rozgrywki będą przeprowadzone w formule każdy z każdym tj. tak aby każdy Uczestnik
w fazie zasadniczej zmierzył się dwukrotnie z każdym Uczestnikiem ze swojej grupy będąc
jednocześnie raz Gospodarzem Zawodów.

4. Po dwóch Uczestników z każdej z grup, które uzyskały największą liczbę punktów po fazie
zasadniczej, awansuje do fazy play-off. W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej
ilości punktów w końcowej klasyfikacji w fazie zasadniczej, o uzyskanym miejscu decydować
będzie bilans zapisów walk, bilans punktów technicznych i zdobyte punkty techniczne. System
play- off rozgrywany jest według poniższych zasad:
a) w półfinałowej rundzie fazy play- off spotyka się 1 (pierwszy) zespół grupy „A” z 2
(drugim) zespołem grupy „B” oraz 2 (drugi) zespół grupy „A” z 1 (pierwszym)
zespołem grupy „B” w systemie mecz i rewanż - Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze
miejsce w swoich grupach w fazie zasadniczej mają prawo wyboru miejsca rozegrania
pierwszego meczu półfinałowej fazy play- off (jako Gospodarz Zawodów lub na
wyjeździe) oraz uzyskają prawo do transmisji telewizyjnej wybranego meczu;
b) w finałowej rundzie fazy play- off w zawodach decydujących o tytule Mistrza Polski
spotykają się zwycięzcy rund półfinałowych w systemie mecz i rewanż. W przypadku
remisu o zwycięstwie w rundzie finałowej fazy play- off decydować będzie suma
punktów zdobyta przez Uczestników w dwu meczu;
c) o trzecim miejscu decyduje ilość punktów zdobyta przez Uczestników w półfinałowej
rundzie fazy play- off – w przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej ilości
punktów o trzecim miejscu decyduje bilans zapisów walk, bilans punktów
technicznych i zdobyte punktu techniczne.

5. Pozostali Uczestnicy, którzy zajęli w fazie zasadniczej miejsca 3-4 kończą swój udział w Lidze.
6. Po przeprowadzeniu wszystkich meczy Zarządca Ligi ogłasza końcową klasyfikację drużyn.
7. Wysokość nagród finansowych dla Uczestników określa umowa uczestnictwa w Lidze zawarta
pomiędzy Uczestnikami a Zarządcą Ligi.
[Uczestnicy i licencje]
§6.

1. Każdy Klub chcący uczestniczyć w rozgrywkach Ligi jest zobowiązany do:
a) dokonania zgłoszenia do Zarządcy Ligi na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu do dnia 19 sierpnia 2017 r.;
b) podpisania z Zarządcą Ligi umowy uczestnictwa w Lidze;
c) posiadania aktualnych licencji (dla klubu, zawodników i szkoleniowców) wydawanych na
podstawie odpowiednich przepisów PZZ dla potrzeb rozgrywek drużynowych.

2. W rozgrywkach Ligi może uczestniczyć tylko jedna drużyna tego samego klubu.
3

3. Oficjalną listę Uczestników dopuszczonych do rozgrywek Ligi w sezonie 2017/2018 Zarządca
Ligi ogłosi po rozpatrzeniu zgłoszeń nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed rozpoczęciem
rozgrywek.
[Punktacja]
§7.
Punktacja przydzielana jest według następujących zasad:
a) za wygrany mecz Uczestnik otrzymuje trzy punkty;
b) za zremisowany mecz Uczestnicy otrzymują po jednym punkcie;
c) za przegrany mecz Uczestnik otrzymuje zero punktów.
[Harmonogram walk]
§8.

1. Walki w fazie zasadniczej i pierwsze mecze fazy play- off odbywają się w kolejności:
a) zapasy kobiet 48 kg;
b) styl wolny 57 kg;
c) styl klasyczny 66 kg;
d) zapasy kobiet 58 kg;
e) styl wolny 74 kg;
f) styl klasyczny 85 kg;
g) zapasy kobiet 69 kg;
h) styl wolny 97 kg;
i) styl klasyczny 130 kg.
2. Walki w meczach rewanżowych fazy zasadniczej i play- off odbywają się w kolejności:
a) zapasy kobiet 53 kg;
b) styl wolny 65 kg;
c) styl klasyczny 59 kg;
d) zapasy kobiet 63 kg;
e) styl wolny 85 kg;
f)

styl klasyczny 75 kg;
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g) zapasy kobiet 75 kg;
h) styl wolny 125 kg;
i)

styl klasyczny 98 kg.
[Terminarz]
§9.

1. Terminarz rozgrywek fazy zasadniczej i fazy play- off ustala Zarządca Ligi po uzgodnieniu z PZZ
i przy uwzględnieniu kalendarza rozgrywek i wymogów reprezentacji narodowej. Gospodarze
Zawodów wraz z Zarządcą Ligi określają ponadto dopuszczalny przedział godzin, w którym
mecze powinny się rozpocząć. Zarządca Ligi jest zobowiązany do opublikowania terminarza
na portalach internetowych (swoim oraz PZZ) oraz przesłaniu go bezpośrednio do
Uczestników.
2. Planowany terminarz rozgrywek w sezonie 2017/2018 Ligi kształtuje się następująco:
a) FAZA ZASADNICZA:


Kolejka nr 1:

19-20 września 2017 r.



Kolejka nr 2:

26-27 września 2017 r.



Kolejka nr 3:

3-4 października 2017 r.



Kolejka nr 4:

10-11 października 2017 r.



Kolejka nr 5:

30 - 31 października 2017 r.



Kolejka nr 6:

7- 8 listopada 2017 r.



Kolejka nr 7:

14- 15 listopada 2017 r.



Kolejka nr 8:

28-29 listopada 2017 r.



Kolejka nr 9:

5-6 grudnia 2017 r.



Kolejka nr 10:

19- 20 grudnia 2017 r.



Kolejka nr 11:

2-3 stycznia 2018 r.



Kolejka nr 12:

9- 10 stycznia 2018 r.

b) FAZA PLAY- OFF:


Kolejka nr 13:

3-4 kwietnia 2018 r.



Kolejka nr 14:

10-11 kwietnia 2018 r.



Kolejka nr 15:

18 kwietnia 2018 r.
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Kolejka nr 16:

25 kwietnia 2018 r.

3. Zmiana terminu lub godziny rozgrywania poszczególnych kolejek może nastąpić jedynie z
ważnych powodów i wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy Ligi.

4. W ramach kolejki ligowej Zarządca Ligi uprawniony jest do zmiany daty lub godziny
rozgrywania meczu ze względu na wymogi transmisji telewizyjnej lub internetowej.

5. Zarządca Ligi zobowiązany jest zmienić ustalony terminarz spotkań na wniosek PZZ, o ile
zmiana taka konieczna jest ze względu na interes reprezentacji narodowej.
[Ważenie zawodników i skład drużyny]
§10.

1. Ważenie zawodników dokonywane jest na 2 godziny przed meczem i trwa maksymalnie 30
min.

2. Dopuszczalne jest ważenie dowolnej liczby zawodników. Zarządca Ligi dopuszcza tolerancję
wagową maksymalnie do 2 kg.

3. Uczestnicy meczu zobowiązani są do podania składu drużyny Komisarzowi Ligi 15 minut po
ceremonii ważenia.

4. Każdy zawodnik jest obowiązany posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
udziału w walce oraz aktualną licencję zawodniczą PZZ.

5. Najmłodszym zawodnikiem może być zawodnik grupy wiekowej kadet.
[Prawo „Jokera”]
§11.
Każda z walczących drużyn ma prawo do jednokrotnego wystawienia podczas meczu zawodnika w
wieku do 20 roku życia jako tzw. „Jokera”.
[Sędziowie]
§12.

1. Mecz ligowy jest sędziowany przez jednego sędziego, który jest delegowany przez Zarządcę
Ligi z listy sędziów Ligi. Do reguł i zasad sędziowania zastosowanie mają odpowiednie przepisy
PZZ oraz UWW.

2. Zarządca Ligi zobowiązuje się do umożliwienia przysłania przez PZZ na każdy mecz
obserwatora, który będzie czuwał nad prawidłowym sędziowaniem zawodów oraz
prawidłowym przebiegiem zawodów pod względem ich zgodności z przepisami PZZ oraz
UWW.
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[Trener]
§13.

1. Podczas meczu zawodnicy mogą być wspierani przez trenera, który ma prawo instruowania
swojego zawodnika podczas walki.

2. W przypadku niedostosowania się przez trenera do przepisów dyscyplinarnych sędzia może
zastosować w stosunku do trenera ostrzeżenie w postaci tzw. „Żółtej Kartki”. Ponowne
naruszenie zasad obliguje sędziego do zastosowania w stosunku do trenera wykluczenia w
postaci tzw. „Czerwonej Kartki” na zasadach określonych w przepisach dyscyplinarnych PZZ.

3. Wykluczony trener musi opuścić obszar przeznaczony dla sztabu szkoleniowego i zawodników
oraz nie może pełnić swojej funkcji do czasu zakończenia meczu.
[Protest]
§14.

1. Trenerowi Uczestnika przysługuje prawo jednego protestu podczas meczu. Polega ona na
przerwaniu akcji i poproszeniu sędziego o przeanalizowanie jej zapisu video oraz ponowne
rozpatrzenie decyzji sędziego, z którą nie zgadza się trener.

2. W przypadku pozytywnego rozpoznania protestu trenerowi Uczestnika przysługuje prawo do
ponownego zgłoszenia protestu podczas meczu. W przypadku negatywnego rozpoznania
protestu trener Uczestnika traci prawo do zgłoszenia protestu podczas meczu. Prawo protestu
odbywa się według przepisów UWW oraz PZZ.

3. W celu zgłoszenia protestu trener musi rzucić na matę miękki przedmiot (gąbkę, ręcznik)
niezwłocznie po decyzji sędziego, z którą się nie zgadza. Przedmiot do rzucania protestów
dostarczony jest przez Gospodarza Zawodów.
[Zasady zapisu walk]
§14.
1. Zapis walk dokonywany jest według następujących zasad:

a) wygrana przez przewagę techniczną lub na plecy - zapis 4:0;
b) wygrana na punkty bez straty punktu - zapis 3:0;
c) wygrana na punkty przy stracie punktu - zapis 3:1;
d) remis – zapis 1:1.
2. W przypadku wygrania walki przez „Jokera” zawodnik otrzymuje dodatkowo 1 (jeden) punkt
w ogólnym zapisie.
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3. W przypadku niespełnienia kryteriów wagowych przez jednego z zawodników, walka odbywa
się. Jednak zapis walki wynosi 4:0 dla zawodnika o wadze zgodnej z ustalonym limitem bez
względu na wynik pojedynku. Gdy obaj zawodnicy nie spełnili kryteriów wagowych, walka
odbywa się jednakże zapis walki jest 0:0.
4. Walkower dopuszczalny jest tylko w przypadku kontuzji odniesionej po oficjalnym ważeniu.
Zapis walki stanowi wówczas 4:0 dla zawodnika niekontuzjowanego.
5. W przypadku walkowera, w sytuacji innej aniżeli określona w ust. 4 powyżej, na Uczestnika
nakładana jest przez Zarządcę Ligi kara pieniężna w wysokości 2.000 zł potrącana z nagrody
pieniężnej przysługującej Uczestnikowi od Organizatora na podstawie zawartej umowy
uczestnictwa w Lidze, na co Uczestnik wyraża zgodę.
[Mata]
§15.

1. Zarządca Ligi zastrzega sobie prawo umieszczania reklam na macie i w jej obrębie do band
reklamowych, jednak nie mniej niż w obrębie 2 m od maty na zasadach określonych w
umowach z Uczestnikami w sposób niekolidujący z regulacjami zapewniającymi prawidłowy
przebieg walk.

2. Zarządca Ligi zastrzega sobie prawo do umieszczenia reklam w dwóch narożnikach, przy
których znajdują się zawodnicy oraz sztab szkoleniowy. Pozostałe dwa narożniki należą do
dyspozycji Uczestnika organizującego mecz zapaśniczy.

3. Szczegółowe zasady oraz parametry techniczne dotyczące maty określają odpowiednie
przepisy UWW i PZZ.
[Ubiór]
§16.
1. Uczestnicy mają prawo do umieszczenia na kostiumie zapaśniczym symboli i nazw sponsorów
na warunkach określonych przez Zarządcę Ligi w manualu marketingowym przekazanym
Uczestnikom oraz umowie uczestnictwa w Lidze.
2. Wszyscy członkowie Uczestnika (zawodnicy, sztab szkoleniowy) mają obowiązek noszenia
podczas meczu jednolitego stroju sportowego (koszulki, dresy, trykoty). W przypadku braku
realizacji przedmiotowego obowiązku na Uczestnika nakładana jest przez Zarządcę Ligi kara
pieniężna w wysokości 1.000 zł, potrącana z nagrody pieniężnej przysługującej Uczestnikowi
od Organizatora na podstawie zawartej umowy uczestnictwa w Lidze.
[Odpowiedzialność za bezpieczeństwo rozgrywek]
§17.

1. Gospodarz Zawodów odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa podczas zawodów,
zarówno bezpośrednio przed, w ich trakcie oraz bezpośrednio po zawodach.
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2. Gospodarz Zawodów odpowiedzialny jest za posiadanie wszystkich przewidzianych prawem
dokumentów w szczególności zezwoleń, koncesji, zgód i decyzji wymaganych do
przeprowadzenia zawodów.

3. Gospodarz Zawodów odpowiada za uchybienia osób działających w jego imieniu przed, w
toku zawodów i po zawodach jak za własne uchybienia.

4. Gospodarz Zawodów odpowiedzialny jest za zagwarantowanie obsługi porządkowej oraz
technicznej podczas zawodów. Obsługa porządkowa odpowiedzialna jest za zapewnienie
bezpieczeństwa podczas zawodów, a obsługa techniczna za utrzymanie maty zapaśniczej w
stanie umożliwiającym przeprowadzenie walk. W przypadku braku realizacji przedmiotowego
obowiązku na Uczestnika nakładana jest przez Zarządcę Ligi kara pieniężna w wysokości 1.000
zł (za każde stwierdzone naruszenie) potrącana z nagrody pieniężnej przysługującej
Uczestnikowi od Organizatora na podstawie zawartej umowy uczestnictwa w Lidze.
[Opieka medyczna rozgrywek]
§18.

1. Podczas każdego meczu rozgrywanego w ramach Ligi Gospodarz Zawodów jest zobowiązany
zapewnić opiekę medyczną w postaci lekarza lub ratownika medycznego.

2. Gospodarz Zawodów zapewni lekarzowi lub ratownikowi medycznemu odpowiednie
stanowisko pracy w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca rozgrywania walk.

3. Lekarz lub ratownik medyczny jest zobowiązany przebywać na swoim stanowisku przez cały
czas trwania walk.

4. Lekarz lub ratownik medyczny ma prawo ingerencji w trakcie walki i udzielenia wymaganej
pomocy zawodnikowi, jeżeli uzna, że zdrowie lub życie uczestników jest zagrożone. Wszelkie
działania lekarza lub ratownika medycznego powinny być:
a) prowadzone w oparciu o jego wiedzę;
b) zgodne ze sztuką lekarską;
c) w miarę możliwości konsultowane z sędzią zawodów.
[Transfery zawodników]
§19.
1. Przed rozpoczęciem sezonu ligowego Uczestnicy mogą swobodnie dokonywać wypożyczenia
dowolnej liczby zawodników, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
2. Do 19 sierpnia 2017 r. Uczestnicy mają obowiązek pisemnego zgłoszenia Zarządcy Ligi
personalnych składów drużyn z jednoczesnym przedstawieniem dokumentów uprawniających
zawodników do uczestniczenia w rozgrywkach ligowych w barwach Uczestnikach (licencję
PZZ, zgodę klubu macierzystego na udział w Lidze w innym klubie niż macierzysty, zgodę
UWW w przypadku zagranicznych zawodników wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za
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udział zawodnika zagranicznego w ramach Ligi, zaświadczenie lekarskie uprawniające
zawodnika do udziału w zawodach).
3. Każdy zawodnik zgłoszony na podstawie ust. 2 powyżej może reprezentować w trakcie sezonu
tylko jeden klub w Lidze, z zastrzeżeniem możliwości złożenia przez zawodnika wniosku o
zmianę barw klubowych do Komisji Odwoławczej Rozgrywek. Wniesienie przedmiotowego
wniosku może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, przykładowo gdy Uczestnik nie
wywiązuje się z obowiązków kontraktowych względem zawodnika oraz gdy uniemożliwia
zawodnikowi brania udziału w Lidze.
4. Uczestnikom bez względu na fazę rozgrywek Ligi przysługuje możliwość zgłoszenia do składu
zespołu 2 (dwóch) dodatkowych zawodników, z zastrzeżeniem że muszą to być „zawodnicy
wolni” tzn. nie zgłoszeni wcześniej Zarządcy Ligi przez innego Uczestnika.
[Doping i rywalizacja]
§20.
1. Wszyscy Uczestnicy rozgrywek Ligi zobowiązani są przestrzegać zasad Fair-Play, dobrej
rywalizacji sportowej, w szczególności poprzez szacunek dla rywala i obowiązujących reguł.
2. Zarządca Ligi dopuszcza możliwość przeprowadzenia podczas rozgrywek Ligi kontroli
antydopingowych. Kontrole antydopingowe przeprowadzana są na podstawie
obowiązujących przepisów antydopingowych.
3. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi mają całkowity zakaz stosowania substancji
zabronionych (doping) mających lub mogących mieć wpływ na poprawę ich wyników
sportowych.
4. W celu ustalenia katalogu substancji zabronionych oraz odpowiedzialności za ich wykrycie,
zastosowanie mają odpowiednie regulacje międzynarodowe (Światowy Kodeks
Antydopingowy wraz z Listą Substancji i Metod Zabronionych), przepisy PZZ (regulamin
dyscyplinarny), przepisy wydane przez narodową organizację antydopingową (Polskie Przepisy
Antydopingowe) lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
[Zarządca Krajowej Ligi Zapaśniczej]
§21.

1. Gospodarz Zawodów odpowiada za właściwe przygotowanie i przebieg zawodów sportowych
przed Zarządcą Ligi.

2. Zarządca Ligi sprawuje kontrolę nad prawidłowością przygotowania i przebiegu zawodów
sportowych poprzez Komisarzy Ligi. Zarządca Ligi zobowiązuje się umożliwić obserwatorowi
PZZ sprawowania kontroli nad prawidłowością przebiegu zawodów sportowych pod
względem ich zgodności z przepisami PZZ oraz UWW.

3. Komisarz Ligi jest uprawniony do wydawania Gospodarzowi Zawodów poleceń mających na
celu zapewnienie prawidłowej organizacji oraz przebiegu zawodów. Polecenia Komisarza Ligi
są wiążące dla Gospodarza Zawodów.
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4. Komisarz Ligi jest jedynym przedstawicielem Zarządcy Ligi uprawnionym do dokonywania
oceny prawidłowości przygotowania i przebiegu zawodów sportowych.

5. W sprawach mniejszej wagi Komisarz Ligi może wydawać Gospodarzowi Zawodów zalecenia.
Zalecenie jest propozycją poprawy organizacji zawodów sportowych, do którego Gospodarz
Zawodów powinien się dostosować.
[Zadania Komisarzy Ligi]
§22.

1. Komisarz Ligi jest wyznaczany przez Zarządcę Ligi do zapewnienia jednolitych standardów
zawodów sportowych i ich przestrzegania przez Uczestników i Gospodarza Zawodów.

2. Komisarz Ligi jest jedynym prawnym przedstawicielem Zarządcy Ligi podczas zawodów
sportowych.

3. Komisarz Ligi kontroluje przygotowanie do zawodów sportowych oraz ich przebieg, w
szczególności poprzez kontrolę zapewnienia przez Gospodarza Zawodów istotnych
elementów rozgrywek, w szczególności zgodności organizacji zawodów sportowych z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego; przepisami UWW oraz PZZ, a także
pozasportowymi wymogami organizacyjnymi określonymi w umowie uczestnictwa w Lidze
oraz niniejszym Regulaminie.

4. Komisarz Ligi kontroluje odpowiednie przygotowanie Gospodarza Zawodów do rozgrywek, w
szczególności poprzez kontrolę zapewnienia przez Gospodarza Zawodów lekarza, personelu
pomocniczego do organizacji zawodów, obsługi porządkowej oraz technicznej, stanu
rozreklamowania zawodów sportowych w lokalnych mediach, dostępności zaplecza
gastronomicznego (w tym napojów alkoholowych) przeznaczonych dla publiczności zawodów
sportowych oraz innych istotnych elementów organizacyjnych wynikających z postanowień
umowy uczestnictwa w Lidze, niniejszego Regulaminu i przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

5. Komisarz Ligi ocenia organizację i przebieg zawodów sportowych poprzez przyznanie
Gospodarzowi Zawodów odpowiedniej liczby punktów według zasad:
a) 10 pkt – za perfekcyjne przygotowanie i organizację;
b) 9 pkt – za bliskie perfekcji przygotowanie i organizację;
c) 8 pkt – za bardzo dobre przygotowanie i organizację;
d) 7 pkt – za zbliżone do bardzo dobrego przygotowanie i organizację;
e) 6 pkt – za dobre przygotowanie i organizację;
f)

5 pkt – za poprawne przygotowanie i organizację;

g) 4 pkt – za poniżej poprawnej przygotowanie i organizację;
h) 3 pkt – za słabe przygotowanie i organizację;
11

i)

2 pkt – za nieodpowiednie przygotowanie i organizację;

j)

1 pkt – za naganne przygotowanie i organizację;

k) 0 pkt – za brak przygotowania.
[Tryb odwoławczy od ocen]
§23.

1. Komisarz Ligi ma obowiązek przekazać Gospodarzom Zawodów kserokopię dokumentów
zawierających ocenę organizacji i przebiegu zawodów.

2. Od oceny Komisarza Ligi Gospodarz Zawodów może się odwołać do Komisji Odwoławczej
Rozgrywek powoływanej przez Zarządcę Ligi, a składającej się z trzech osób (przedstawiciela
PZZ, przedstawiciela Zarządcy Ligi oraz przedstawiciela Uczestników), w terminie trzech dni od
dnia zakończenia zawodów. W odwołaniu należy podać wszystkie zarzuty związane z oceną
organizacji i przebiegu zawodów. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.

3. Komisja Odwoławcza po wysłuchaniu Komisarza Ligi oraz Uczestnika może:
a) oddalić odwołanie;
b) uznać odwołanie za zasadne i zmienić odpowiednio ocenę Komisarza Ligi.
4. Rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej jest ostateczne.
5. Oddalając odwołanie Komisja Odwoławcza składa wniosek o ukaranie do Zarządcy Ligi wraz z
propozycją i uzasadnieniem kary.

6. Zmieniając oceną Komisarza Ligi na ocenę uzasadniającą karę dyscyplinarną Komisja
Odwoławcza składa wniosek o ukaranie do Zarządcy Ligi wraz z propozycją i uzasadnieniem
kary.

7. Po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania Komisja Odwoławcza składa
wniosek o ukaranie do Zarządcy Ligi wraz z propozycją i uzasadnieniem kary.
[Kary dyscyplinarne]
§24.
1. Postępowanie dyscyplinarne przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w
regulaminie dyscyplinarnym PZZ z zachowaniem poniższych zasad.
2. Podstawą do nałożenia kar dyscyplinarnych jest odstępstwo od sposobu organizacji i
przeprowadzenia zawodów sportowych lub naruszenie warunków umowy uczestnictwa w
Lidze, niniejszego Regulaminu, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub
przepisów PZZ.
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3. Rodzaj nałożonej kary dyscyplinarnej zależy od stopnia dopuszczonego naruszenia, w
szczególności sposobu organizacji lub przeprowadzenia zawodów sportowych, dochowania
warunków umowy, regulaminów lub przepisów prawa oraz uporczywości naruszeń i ich
konsekwencji.
4. Karami dyscyplinarnymi są:
a) kara pieniężna;
b) kara dyskwalifikacji.
5. Kara pieniężna jest karą dyscyplinarną za naruszenie sposobu organizacji lub przeprowadzenia
zawodów sportowych, warunków umowy, Regulaminu lub prawa powszechnie
obowiązującego. Karę pieniężną orzeka się w szczególności, gdy rażące naruszenie sposobu
organizacji lub przeprowadzenia zawodów sportowych, warunków umowy, Regulaminu lub
prawa powoduje lub może spowodować negatywne konsekwencje finansowe dla Zarządcy
Ligi lub w sytuacjach określonych wprost w umowie uczestnictwa w Lidze lub niniejszym
Regulaminie. Zarządca Ligi określa wysokość nałożonej kary pieniężnej w oparciu o stopień
naruszenia oraz wpływu naruszeń na negatywne konsekwencje finansowe dla Zarządcy Ligi
oraz wizerunku Ligi.
6. Kara dyskwalifikacji jest karą dyscyplinarną za rażące lub uporczywe naruszanie sposobu
organizacji lub przeprowadzenia zawodów sportowych, warunków umowy, Regulaminu lub
prawa powodujące lub mogące powodować negatywne konsekwencje finansowe dla
Zarządcy Ligi w znacznej wysokości. W przypadku orzeczenia kary dyskwalifikacji Zarządca Ligi
określa moment dyskwalifikacji.
7. Karę dyscyplinarną nakłada Zarządca Ligi w formie decyzji dyscyplinarnej, na podstawie
wniosku Komisarza Ligi w terminie 7dni od otrzymania wniosku.
8. Karę dyscyplinarną nakłada Zarządca Ligi w formie decyzji z urzędu po wysłuchaniu podmiotu,
wobec którego kara ma być nałożona. Wysłuchanie może być dokonane także poprzez ustne
odebranie wyjaśnień. Brak wyjaśnienia po wezwaniu do ich złożenia nie stanowi przeszkody
do wymierzenia kary dyscyplinarnej.
9. Decyzja dyscyplinarna powinna zawierać:
a) oznaczenie organu wydającego decyzję;
b) datę wydania decyzji;
c) wskazanie adresata decyzji;
d) sentencję decyzji wraz z zastosowaną karą;
e) uzasadnienie decyzji;
f)

pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez właściwy
organ dyscyplinarny PZZ;

g) podpis osoby upoważnionej.
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10. W sytuacji braku podstaw do orzeczenia kary dyscyplinarnej postępowanie podlega
umorzeniu. Umorzenie postępowania wymaga uzasadnienia.

[Przebieg zawodów]
§25.

1. Gospodarz Zawodów zobowiązuje się do przeprowadzenia zawodów według poniższego
scenariusza:
a) oficjalne ważenie zawodników – powinno odbyć się na środku maty na 120 min. przed
oficjalnym rozpoczęciem zawodów (maksymalny czas ważenia 30 min), przy udziale
kibiców, z odpowiednią oprawą muzyczną i oświetleniem;
b) pomiędzy ważeniem a oficjalnym rozpoczęciem meczu zapewnienie atrakcji dla kibiców,
w postaci występów artystycznych, pokazów lub walk zapaśniczych dzieci i młodzieży;
c) przedstawienie klubów, trenera i zawodników - zawodnicy wychodzą na matę pojedynczo,
przy muzyce, zgaszonym świetle i komentarzu spikera. Następnie drużyny wraz z
trenerami stają naprzeciw siebie, witają się przez podanie ręki i wymianę klubowych
proporczyków. Nikt nie może zejść z maty do czasu klubowego okrzyku;
d) rozpoczęcie zawodów i walk – Gospodarz Zawodów jest zobowiązany przedstawić
harmonogram walk obowiązujący w danym dniu zawodów;
e) zakończenie zawodów wraz z ogłoszeniem wyników;
f)

pomeczowa konferencja prasowa.

2. Za zgodą uzyskaną od Zarządcy Ligi Gospodarz Zawodów może wprowadzić uzgodnione
odstępstwa od ustalonego scenariusza zawodów sportowych.

3. W czasie pojawienia się konieczności ogłoszenia przerwy pomiędzy walkami Gospodarz
Zawodów jest zobowiązany zapewnić atrakcje dla publiczności (przykładowo: pokaz walk
młodych zapaśników, losowanie nagród dla publiczności, promowanie młodych lokalnych
muzyków, tancerzy, przedstawicieli sportu, kultury, itp.)
[Oprawa zawodów]
§26.

1. Gospodarz Zawodów zobowiązany jest do zapewnienia oprawy sportowej i wizualnej
zawodów na najwyższym poziomie organizacyjnym, uwzględniającą rangę zawodów, szacunek
należny PZZ, Uczestnikom i publiczności. W szczególności Gospodarz Zawodów zobowiązuje
się do:
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a) zapewnienia prowadzenia zawodów przez spikera (w tym również spikera w trakcie
transmisji internetowej) – w przypadku transmisji zawodów sportowych przez radio lub
telewizję, zaproszonego gościa. Stolik spikerski powinien znajdować się w bezpośredniej
bliskości maty;
b) umieszczenia ściany reklamowej o wymiarze min. 10m 2 do wywiadów znajdującej się w
miejscu uzgodnionym uprzednio z Komisarzem Ligi;
c) przeprowadzenia konferencji prasowej z udziałem dwóch przedstawicieli klubów, na tle
ściany reklamowej;
d) zapewnienia odpowiedniego nagłośnienia i oświetlenia - nagłośnienie i oświetlenie
powinno być zmienne w zależności od okoliczności zawodów sportowych,
e) zapewnienie pomiędzy walkami hostess z kartami informacyjnymi dotyczącymi kategorii
wagowej walki i stylu w jakim odbywa się walka;
f)

zapewnienia band wokół maty;

g) wydzielenia dla gości specjalnych lóż VIP o podwyższonym standardzie;
h) zapewnienia odpowiedniej ilości przyłączy prądowych obsługujących urządzenia prądowe
w tym reklamy dodatkowego zasilania (zaplecze energetyczne min. C25 3x32 gniazdo, 25
KW dźwięk, 25 KW światło, 25 KW multimedia, 25 KW telewizja);

2. Ponadto, podczas zawodów Gospodarz Zawodów zapewnia:
a) pufy w narożnikach dla trenera i masażysty;
b) telewizor do powtórek akcji wraz z kamerą;
c) tablicę punktową;
d) inne niezbędne przedmioty do przeprowadzenia zawodów sportowych w zapasach.
3. W przypadku braku realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, na
Uczestnika może być nałożona przez Organizatora kara pieniężna.
[Prawa do Ligi]
§27.

1. Wszelkie prawa do Ligi przysługują Zarządcy Ligi. Obejmują one w szczególności:
a) prawa do transmisji rozgrywek w mediach (telewizja, internet);
b) prawa do relacji prasowych wykraczających poza przysługujące prasie prawo do
informacji (np. fotoreportaże z meczów itp.);
c) prawo do oznaczeń Ligi, w szczególności nazwy, znaków towarowych i logotypów.

2. Ponadto Zarządcy Ligi przysługuje wyłączne prawo w zakresie:
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a) zawierania umów ze sponsorami Ligi, w tym dysponowania powierzchnią reklamową w
miejscach rozgrywania meczów;
b) przyznawania uprawnień dla sponsorów lub parterów Ligi do używania określeń: sponsor
główny, sponsor lub partner Ligi.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej nie uchybiają postanowieniom umowy o zarządzanie ligą
zawodową zawartej pomiędzy Zarządcą Ligi, a PZZ oraz postanowieniom umowy uczestnictwa
w Lidze zawartej z Uczestnikami.
[Wybór Najlepszego Zawodnika]
§28.

1. W celu uatrakcyjnienia zawodów sportowych i ciągłego podnoszenia poziomu sportowego, po
zakończeniu sezonu rozgrywkowego dokonywany jest wybór najlepszego zawodnika danego
stylu (zapasy kobiet, styl wolny, styl klasyczny).

2. Wybór najlepszego zawodnika danego stylu następuje w wyniku uzyskania największej liczby
technicznych punktów w sezonie wg. statystyk prowadzonych przez wydawnictwo Almanach
(zapasy) Polskiego Sportu. Punkty liczone są wyłącznie z jednej kategorii wagowej, w której
występował zawodnik.

3. Ogłoszenia wyboru najlepszego zawodnika danego stylu dokonuje Zarządca Ligi na uroczystej
gali organizowanej z okazji zakończenia sezonu.
[Nagroda dla Najlepszego Zawodnika]
§29.
1. Zawodnik wybrany i ogłoszony najlepszym zawodnikiem danego stylu uprawniony jest do
otrzymania od Zarządcy Ligi nagrody pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł netto (słownie: pięć
tysięcy złotych i 00/100). Wypłata nagrody następuje w terminie 30 dni od wskazania przez
zawodnika numeru rachunku bankowego, na który przelew nagrody pieniężnej powinien
nastąpić.
2. Zawodnik traci prawo do nagrody w przypadku ujawnienia i potwierdzenia stosowania
substancji zabronionych w jakimkolwiek meczu sezonu. Do czasu wyjaśnienia sprawy nagroda
pieniężna nie podlega wypłacie.
3. O utracie prawa do nagrody orzeka Zarządca Ligi niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej
informacji potwierdzającej stosowanie przez zawodnika substancji zabronionych.
4. W przypadku utraty prawa do nagrody z uwagi na ujawnienia i potwierdzenia stosowania
substancji zabronionych, w jakimkolwiek meczu sezonu, prawo do nagrody uzyskuje ten
zawodnik, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w całym sezonie.
[Postanowienia końcowe]
§30.
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Do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu właściwy
miejscowo jest Sąd ze względu na siedzibę Zarządcy Ligi.
§31.
1. Zarządca Ligi ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządcy Ligi.
3. W kwestiach nieujętych niniejszym Regulaminem wyłączne prawo do decydowania ma
Zarządca Ligi.
4. Regulamin wchodzi w życie w z chwilą jego przyjęcia przez Zarządcę Ligi.
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