Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej
L.dz. 23/2017

Poznań, dnia 03.07.2017

Szanowni Państwo,

I. Od sezonu 2017/2018 Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej prowadzić będzie rozgrywki w
następujących kategoriach:
1. II liga kobiet (grupa I)
2. Wielkopolska Liga Mężczyzn
3. Juniorzy
4. Juniorki
5. Juniorzy młodsi
6. Juniorki młodsze
7. Młodzicy
8. Młodziczki
9. Dzieci chłopcy
10. Dzieci dziewczęta
11. Dzieci młodsze
Prosimy o zgłaszanie drużyn do rozgrywek na załączonym formularzu.
II. Na spotkaniu Przewodniczących KGiD WZPR w dniu 29.06.2017 podano informacje o bardzo
istotnych zmianach dotyczących rozgrywek, które wchodzą w życie od sezonu 2017/2018 wraz z
nowym centralnym programem do prowadzenia rozgrywek.
Kluczowe założenia przedstawiają się następująco:
1. Każde zawody zakończone wynikiem remisowym będą rozstrzygane konkursem rzutów karnych.
2. Punktacja w zawodach: 3 pkt. za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, 0 pkt. za porażkę w
regulaminowym czasie gry, 2 pkt. za zwycięstwo po rzutach karnych, 1 pkt. za porażkę po rzutach
karnych. Do tabeli rozgrywek nie będą zaliczane bramki z konkursów rzutów karnych.
3. Warunkiem koniecznym przystąpienia – rozlosowania zespołu – do rozgrywek będzie uiszczenie
przez klub wszystkich obowiązujących opłat, opłat zaległych za sezon 2016/2017 na rzecz WZPR, a
także przesłanie dowodu opłacenia składki członkowskiej ZPRP za rok 2017.
4. Ewidencja zawodników prowadzona będzie elektronicznie, z pominięciem formy papierowej –
karty zgłoszeń. Dane zawodników, trenerów i osób towarzyszących wraz ze skanami zdjęć
wprowadzać do programu będą wyłącznie upoważnieni przedstawiciele klubów.
5. Nazwiska i imiona zawodników, trenerów i osób towarzyszących muszą być umieszczone w
protokole zawodów przed ich rozpoczęciem – dopisanie ich w trakcie meczu nie będzie możliwe.
6. Uczniowie SMSu – oprócz rozgrywek w barwach SMSu - będą mogli uczestniczyć w rozgrywkach w
dwóch kategoriach wiekowych w klubie macierzystym począwszy od rozgrywek barażowych.
Udział zawodnika SMS w rozgrywkach zasadniczych – w klubie macierzystym - powoduje utratę
przez klub prawa do rozgrywek barażowych.
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III. W związku z powyższym WZPR zwraca się do klubów zgłaszających zespoły do udziału w
rozgrywkach w sezonie 2017/2018 o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2017
roku formularza zgłoszenia do rozgrywek wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych w klubie za
wprowadzanie danych do systemu (formularz załączony). Nieprzesłanie w/w dokumentów w tym
terminie uniemożliwi klubowi start w rozgrywkach w sezonie 2017/2018.
IV. Kluby II ligi kobiet z poza terenu województwa Wielkopolskiego zgłaszają osoby uprawnione do
wprowadzania danych do systemu ZPRP w swoim macierzystym okręgu.
/Karolina Peda/
Przewodnicząca KGiD WZPR Poznań
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