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1. ZARZĄDZENIA WSTĘPNE

§ 1. Systemy rozgrywek
1.1 Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu prowadzi rozgrywki na szczeblu
wojewódzkim, do których należą:
a) Wielkopolska Liga Mężczyzn
b) liga wojewódzka juniorek i juniorów,
c) liga wojewódzka juniorek młodszych i juniorów młodszych,
d) liga wojewódzka młodziczek i młodzików,
e) rozgrywki wojewódzkie dzieci dziewczynek i chłopców,
f) rozgrywki wojewódzkie dzieci młodszych,
g) inne zawody i turnieje (w tym rozgrywki piłki ręcznej plażowej).
Wiek poszczególnych kategorii na dany sezon ustala ZPRP, o czym Klub zostaje powiadomiony przez WZPR
stosownym pismem przed zaproszeniem do rozgrywek.
1.2 W rozgrywkach wojewódzkich, o których mowa w pkt. 1.1 nie obowiązują zasady spadku. Obowiązują
zasady awansu do:
1.2.1 II Ligi Seniorów,
1.2.2 1/16 finału Mistrzostw Polski,
1.2.3 1/16 finału Mistrzostw Polski,
1.2.4 1/16 finału Mistrzostw Polski,
1.2.5 w rozgrywkach tych nie obowiązuje zasada awansu,
1.2.6 w rozgrywkach tych nie obowiązuje zasada awansu,
1.2.7 ewentualny awans zgodny z regulaminem rozgrywek lub turnieju.

1.3 Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim, mogą być rozgrywane w jednej lub kilku grupach, w zależności od
liczby zgłoszonych zespołów.
1.4 Grupy rozgrywkowe muszą składać się co najmniej z 3 zespołów.
1.5 KGiD zastrzega sobie prawo do podziału na grupy rozgrywkowe.
1.6 Rozgrywki odbywają się wg terminarza rozgrywek ustalonego na każdy sezon rozgrywkowy przez KGiD.
1.7 Terminarz rozgrywek zostaje przesłany do Klubów na dresy mailowe podane w zgłoszeniach do rozgrywek
w danym sezonie, wraz z Komunikatem nr 1.

§ 2. Zgłoszenia do rozgrywek
2.1 W terminie ustalonym przez KGiD, każdego roku, Klub zobowiązany jest do formalnego zgłoszenia drużyn
do rozgrywek nowego sezonu. Udział w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Mężczyzn spoza województwa
wielkopolskiego jest możliwy jedynie poza konkursem.
2.2 W terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek Klub zobowiązany jest do załatwienia wszelkich
formalności organizacyjnych związanych z udziałem drużyn, zawodników w rozgrywkach, w tym
wprowadzenie danych do systemu baza.zprp.pl. Uiszczenie opłat wpisowych następuje w terminie ustalonych
każdorazowo przez KGiD. (Załącznik nr 1 )
2.3 Zgłoszeń drużyn, zawodników oraz osób towarzyszących Kluby dokonują poprzez system baza.zprp.pl w
terminie podanym każdorazowo przez KGiD, jednak nie później, niż na 14 dni przed planowaną datą
rozpoczęcia rozgrywek.
2.4 W trakcie trwania sezonu rozgrywkowego Klub ma prawo do zgłaszania dodatkowych zawodników do gry
i osób towarzyszących. Zgłoszenia odbywają się przez system baza.zprp.pl
2.5 Wnioski o wydanie licencji trenerskich składa się w formie papierowej siedzibie WZPR. Skan aktualnej
licencji trenerskiej musi być załączony w systemie baza.zprp.pl
2.6 Klub ponosi odpowiedzialność za uprawnienia do gry swoich zawodników.
2.7 Klub jest odpowiedzialny za działalność swoich członków występujących w charakterze oficjalnym przed,
w czasie i po zakończeniu zawodów w obrębie obiektu.
2.8 Do protokołu mogą być wpisane tylko osoby, które zostały zgłoszone oficjalnie przez Klub w systemie
baza.zprp.pl (sugeruje się generowanie protokołów poprzez system baza.zprp.pl).

2.9 Uprawnieni do gry w barwach danego Klubu są zawodnicy, którzy:
a/ są zgłoszeni na liście danego Klubu w systemie baza.zprp.pl,
b/ posiadają akceptację do rozgrywek przez KGiD na liście zgłoszeń wygenerowanej z systemu baza.zprp.pl,
c/ posiadają książeczkę / kartę / zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi wydaną przez uprawnionego
lekarza medycyny sportowej lub przychodnię sportową ),
d/ ważność książeczki / karty / zdrowia ulega przedawnieniu:
- po upływie 6-ciu miesięcy od daty ostatniego badania zawodnika,
- po upływie okresu krótszego, jeżeli lekarz okres ten w książeczce /karcie/ zdrowia wyraźnie zaznaczył.
2.10 Listy zgłoszeń zawodników w kategoriach rozgrywkowych:
- 1.1a,b,c,d,e,f - muszą być obowiązkowo wygenerowane w systemie baza.zprp.pl w terminie, o którym mówi
pkt.2.2 niniejszego regulaminu celem ich zatwierdzenia.
2.11 Książeczki / karty / zdrowia wydane dla innych dyscyplin sportowych nie są ważne i honorowane dla piłki
ręcznej.
2.12 Udział w meczu ( turnieju ) mogą brać tylko zawodnicy, którzy są zgłoszeni na liście wygenerowanej w
systemie baza.zprp.pl i potwierdzeni przez WZPR dla danego Klubu.
2.13 Dodatkowo, osoba odpowiedzialna za drużynę, zobowiązana jest posiadać przy sobie na zawodach, listę
zgłoszeń oraz drugi dokument tożsamości grających zawodników – dotyczy wszystkich kategorii wiekowych (
brak dokumentu będzie podlegał karze grzywny ).
2.14 Bezwzględnym wymogiem udziału w zawodach jest posiadanie ważnego badania lekarskiego; bez
ważnego badania lekarskiego zawodnik nie może być dopuszczony do gry. W przypadku braku potwierdzenia
posiadanego badania lekarskiego w systemie baza.zprp.pl, obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za zespół jest
dostarczenie oryginału karty zdrowia przed rozpoczęciem zawodów.
2.15 Zawodnik bez względu na rodzaj i klasę rozgrywek ma prawo uczestniczyć tylko w 1 spotkaniu
mistrzowskim w ciągu jednego dnia. Zasada ta nie dotyczy zawodnika biorącego udział w rozgrywkach
o skróconym czasie gry lub turnieju w jednej klasie rozgrywkowej.
2.16 Zawodnicy mogą brać udział tylko w 2 (dwóch) kategoriach wiekowych,
2.17 Młodzik nie może brać udziału w rozgrywkach juniora i seniora.
2.18 Dzieci nie mogą brać udziału w kategorii juniora młodszego i juniora.

2.19 Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZPRP w rozgrywkach seniorskich nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy
nie mają polskiego obywatelstwa, wyjątek stanowią zawodnicy z Unii Europejskiej / II Liga i niższe /.

§ 3. Zgłaszanie hal/boisk sportowych do rozgrywek
3.1. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane załączyć do systemu baza.zprp.pl
aktualny „Arkusz weryfikacyjny hali sportowej”.
3.2. Obiekty do gry w piłkę ręczną powinny być zweryfikowane i zatwierdzone przez KGiD i wyłącznie na tych
obiektach można organizować zawody mistrzowskie i pucharowe. Hale sportowe winny być weryfikowane
nie rzadziej niż raz na 2 lata.
3.3 Po każdej modernizacji czy też remoncie hali sportowej musi być dokonana jej ponowna weryfikacja.
3.4 Za nadesłanie wniosku o weryfikację obiektu sportowego odpowiedzialny jest wyłącznie Klub.

§ 4. Gospodarz zawodów
4.1 Gospodarzem zawodów jest Klub, na którym spoczywają obowiązki organizatora zawodów.
W terminarzu, zespół gospodarzy wymieniony jest na pierwszym miejscu lub określony przez KGiD.
4.2 Do obowiązków gospodarza zawodów należy:
a) przygotować obiekt do zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę ręczną, zapewniając
odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa wszystkim
uczestnikom zawodów tj. zawodnikom, osobom towarzyszącym, sędziom, delegatowi i widzom itp.,
b) przygotować zabezpieczone przed kradzieżą i zniszczeniem sprzętu oraz rzeczy i odpowiednio wyposażone
w ławki, wieszaki, urządzenia sanitarne / prysznice, wc, wodę ciepłą i zimną / szatnie dla drużyn, sędziów i
delegata,
c) wyznaczenie godziny zawodów zgodnie z terminarzem oraz zawiadomienie drużyny gości, KS WZPR i KGiD
WZPR pocztą elektroniczną na 10 dni przed terminem zawodów o ich miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia.
d) przygotować protokół zawodów wygenerowany z systemu baza.zprp.pl lub wydany przez ZPRP który
powinien zawierać m.in:
−nazwy zespołów biorących udział w spotkaniu
− rodzaj, datę i godzinę zawodów

−miejsce rozgrywania zawodów
−numer meczu
Tylko protokoły z logo ZPRP będą akceptowane. W przypadku niestosowania w/w będą nakładane kary
grzywny,
e) zapewnić dyżur lekarski lub opiekę dyplomowanej pielęgniarki, dyplomowanego ratownika medycznego
minimum 15 min. przed, w czasie trwania i minimum 15 min. po zakończeniu zawodów,
f) zabezpieczyć porządek na obiekcie sportowym przed, w czasie i po zawodach zgodnie z ustawą
o bezpieczeństwie imprez sportowych,
g) przygotować stolik sędziowski zabezpieczony i gwarantujący bezpieczeństwo pracy sędziom i delegatowi,
odgrodzony od widowni,
h) zabezpieczyć obsadę stolika sędziowskiego na zawodach mistrzowskich, chyba, że funkcję tę Klub
powierzył KS WZPR, która sama robi obsadę,
i) przygotować ławki dla zawodników rezerwowych i osób towarzyszących drużynom, odgrodzone od
widowni,
j) udzielić ochrony i pomocy drużynie gości, sędziom zawodów i delegatowi, w sytuacjach stanowiących
zagrożenie dla ich zdrowia i życia na terenie obiektu sportowego oraz w bezpośredniej bliskości miejsca
zawodów,
k) przygotować pomieszczenie, w którym osoba odpowiedzialna za drużynę będzie mogła w spokoju wypisać
protokół zawodów oraz napoje dla drużyny gości, sędziów i delegata,
l) na pisemną prośbę zespołu gości, sędziów wyznaczonych do prowadzenia zawodów i delegata, zapewnić
noclegi i udzielić pomocy w zorganizowaniu wyżywienia,
m) uregulować przed rozpoczęciem zawodów należności finansowe na rzecz sędziów oraz delegata zgodnie
z przedstawionymi delegacjami sędziowskimi,
n) dostarczenie przed rozpoczęciem zawodów do stolika sędziowskiego:
- dwóch, zgodnych z przepisami gry, piłek do rozegrania zawodów,
- „Przepisów gry w piłkę ręczną”,
- Regulaminu Rozgrywek prowadzonych przez WZPR
- Arkusza weryfikacyjnego obiektu sportowego,

- 2 stoperów elektronicznych z zatrzymywanym czasem,
- podstawek i kartek w formacie A-4 w celu informowania o nałożonych karach i czasie ich zakończenia,
- 2 kompletów (po 3 sztuki) zielonych kartek o wymiarach 15x20 cm oznaczonych obustronnie dużą literą „T
1”, „T 2”, „T 3”.
Brak któregokolwiek dokumentu podlegać będzie karze grzywny.
o) przesłanie następnego dnia roboczego po dniu meczu protokółu zawodów pocztą elektroniczną na adres
protokoly@wzprpoznan.pl do godz. 10.00 w treści wiadomości wpisując numer meczu oraz nazwy

miejscowości zespołów, które brały udział w spotkaniu.
p) zachować oryginał protokołu i dostarczyć do do siedziby WZPR na wezwanie KGiD.
Nieterminowe dostarczenie / lub brak / protokołu podlega karze grzywny.
r) Wymienione obowiązki wynikające z §4.2 pkt. nie zwalniają gospodarza zawodów od innych zadań
wynikających z obowiązujących Przepisów Gry w Piłkę Ręczną, Regulaminu Rozgrywek oraz Zarządzeń KGiD.
4.3 Opóźnienie rozpoczęcia zawodów o 15 minut z winy gospodarza nie powoduje sankcji dyscyplinarnych.
4.4 Za opóźnienie zawodów powyżej 15 minut, z winy gospodarza, Klub ponosi konsekwencje finansowe.
4.5 Jeżeli zawody nie mogą się odbyć z przyczyn leżących po stronie gospodarza zawodów, spowodowane
działaniami siły wyższej, KGiD zobowiązana jest wyznaczyć nowy termin zawodów, a koszty ich organizacji
pokrywa gospodarz.

§ 5. Drużyna gości

5.1 Do obowiązku drużyny gości należy:
b) przybyć na miejsce zawodów co najmniej 30 minut przed godziną rozegrania zawodów wyznaczoną przez
gospodarza. Czas ten jest niezbędny, aby drużyna mogła przygotować się do zawodów, a osoba
odpowiedzialna za nią mogła wypełnić protokół zawodów,
c) posiadać dwa komplety strojów sportowych dla zawodników i bramkarzy w kolorach kontrastowych,
d) wykonać inne zalecenia wynikające z obowiązujących Przepisów Gry w Piłkę Ręczną, Regulaminu
Rozgrywek oraz Zarządzeń KGiD.

e) przesłać pisemne zamówienie do gospodarza zawodów o rezerwacji miejsc noclegowych

i wyżywienia

w miarę potrzeb.
5.2 Jeżeli zespół gości spóźni się na zawody do 60 minut, zawody powinny być rozegrane w wyznaczonym
terminie, jednakże na zespół zostanie nałożona kara grzywny.
5.3 W przypadku spóźnienia zespołu gości ponad 60 minut, udokumentowanego awarią lub siłami natury
wyższej, KGiD zobowiązana jest wyznaczyć nowy termin zawodów, a koszty ich organizacji pokrywa zespół
gości.

2. ZARZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 6. Organizacja zawodów
6.1 Godzinę rozpoczęcia zawodów wyznacza gospodarz przyjmując ramowo godziny: 11.00 – 20.00.
6.2 Godzina rozgrywania zawodów powinna być dostosowana do możliwości dojazdu oraz powrotu drużyny
gości, sędziów i delegata.
6.3 Ustala się następujące godziny rozpoczynania zawodów:
Zawody mogą się rozpoczynać w dni:
1) wolne od pracy nie wcześniej niż o godz. 11.00 i nie później niż o godz. 20.00 w soboty, a w niedziele nie
później niż o godz. 15.00;
2) robocze nie wcześniej niż o godz. 15.00 i nie później niż o godz. 20.00
Odstępstwa od wymienionych wyżej godzin mogą mieć miejsce jedynie za pisemną zgodą drużyny gości i
KGiD. KGiD ma prawo wyznaczenia godziny rozpoczęcia zawodów z urzędu.
6.4 W przypadku, gdy obie drużyny, przygotowane do gry, będą posiadały jednakowe lub mało kontrastowe
stroje, wówczas, na polecenie sędziów, do zmiany strojów zobowiązana jest drużyna gości.
6.5 Przy stoliku sędziowskim zasiadać mogą osoby zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry w Piłkę Ręczną,
Regulaminem Rozgrywek oraz Zarządzeniami KGiD.
6.6 W strefie zmian miejsca mogą zajmować wpisani do protokołu zawodów zawodnicy i do 4 osób
towarzyszących posiadających odpowiednie licencje. Strefy zmian muszą być oznaczone liniami o długości co
najmniej 30 cm, prostopadłymi do linii bocznej boiska, na zewnątrz tej linii. Strefa prowadzenia drużyny
rozpoczyna się w odległości 3,5 m od linii środkowej boiska, a kończy w odległości 12 metrów od linii
środkowej.
6.7 Skład drużyny i osób towarzyszących musi być wpisany do protokołu zawodów czytelnie, pismem
drukowanym lub blokowym, przed rozpoczęciem zawodów lub wygenerowany z systemu baza.zprp.pl.
6.8 Do protokółu zawodów wpisuje się do 16 zawodników wg kolejności numerów wzrastających, osobę
odpowiedzialną za drużynę oraz nie więcej niż trzy inne osoby towarzyszące. Do protokołu zawodów mogą
być wpisane tylko zawodnicy, którzy są zgłoszeni przez Klub do danego zespołu w systemie baza.zprp.pl oraz
zatwierdzeni na liście głoszeń przez WZPR, dotyczy to również osób towarzyszących i ich licencji.

6.9 Skład drużyny wpisany do protokołu przed rozpoczęciem zawodów, powinien zawierać niezbędną liczbę
zawodników i osób towarzyszących do ich rozpoczęcia. Skład drużyny może zostać uzupełniony do końca
zawodów, łącznie z dogrywkami, do 16 zawodników oraz 4 osób towarzyszących.
6.10 Osoba towarzysząca wpisana na 1-szym miejscu w protokole zawodów jest osobą odpowiedzialną za
drużynę i wyłącznie ona jest upoważniona do komunikowania się z sekretarzem i mierzącym czas oraz
ewentualnie z sędziami prowadzącymi zawody i delegatem. Przed rozpoczęciem zawodów do jej obowiązków
należy zapewnienie przebywania w strefie zmian wyłącznie zawodników i osób towarzyszących wpisanych do
protokołu zawodów. Osobą odpowiedzialną za drużynę nie może być grający trener wpisywany w pozycji
osób towarzyszących jako „zawodnik nr..”. Osoba odpowiedzialna za drużynę ma prawo wyznaczyć inną
osobę towarzyszącą lub zawodnika do losowania przed rozpoczęciem zawodów.
6.11 Ze względu na możliwość uzupełnienia składu drużyny w trakcie zawodów kolejność wpisywania
zawodników wg numerów wzrastających ma zastosowanie tylko wówczas, jeżeli kompletny skład drużyny jest
wpisany przed rozpoczęciem tych zawodów.
6.12 Skład drużyny podczas zawodów może być uzupełniony zawodnikami i osobami towarzyszącymi, do
końca zawodów.
6.13 Do udziału w zawodach uprawniony jest zawodnik zgodnie z pkt. 2.9 a d, niniejszego regulaminu.
6.14 W celu dokonania weryfikacji przez sędziów prowadzących zawody, zawodnika lub osoby towarzyszącej
drużynie, a wpisanych do protokołu zawodów, osoba odpowiedzialna za drużynę przedstawia listę zgłoszeń
do rozgrywek wygenerowaną w systemie baza.zpr.pl. Po przeprowadzeniu weryfikacji, sędzia

lub delegat

dopuszcza te osoby do zawodów.
6.15 Jeżeli zawody zostają przerwane w I połowie lub przed rozpoczęciem II połowy, z przyczyn niezależnych
od uczestniczących w nich zespołów, i nie ma możliwości ich dokończenia w tym samym dniu, KGiD musi
wyznaczyć nowy termin ich rozegrania.
6.16 Jeżeli zawody zostały przerwane w II połowie zawodów z przyczyn niezależnych od uczestniczących w
nich zespołów i nie było możliwości dokończenia ich w tym samym dniu, KGiD powinna wyznaczyć nowy
termin dokończenia tych zawodów chyba, że obydwa zespoły z niego zrezygnują, składając oświadczenie na
piśmie załączone do protokołu zawodów. W takim przypadku uznany będzie wynik zawodów z chwili
przerwania meczu.
6.17 Zawodnik nowo zgłoszony, po terminie zawodów przerwanych, nie jest uprawniony do udziału w
zawodach powtórzonych lub dokańczanych. Zespoły musza występować w tych samych składach.

6.18 Zaliczanie w zawodach dokańczanych, kar upomnienia, wykluczenia, dyskwalifikacji dla zawodnika lub
osoby towarzyszącej odbywa się zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną i stanowi ciągłość w stosunku do
zawodów przerwanych.
6.19 Jeżeli drużyna zostanie wycofana lub skreślona z rozgrywek w trakcie I rundy lub po jej zakończeniu, to
unieważnia się wszystkie mecze przez nią rozegrane.
6.20 W przypadku wycofania lub skreślenia drużyny w trakcie II rundy rozgrywek, nierozegrane dalsze mecze
weryfikuje się jako walkower na korzyść przeciwnika, a wynik dotychczas rozegranych spotkań utrzymuje się
w mocy.
6.21 Nieusprawiedliwione nie przystąpienie do zawodów mistrzowskich dwukrotnie w cyklu rozgrywek i
oddanie punktów walkowerem, powoduje automatyczne skreślenie drużyny z udziału w rozgrywkach.
6.23 Zawody mistrzowskie muszą być rozegrane w dniach ustalonych terminarzem rozgrywek i w godzinach
wyznaczonych przez gospodarza zawodów.
6.24 Przełożenie zawodów z urzędu przez KGiD może nastąpić w przypadkach spowodowanych awarią
podczas podróży koleją, wypadkiem drogowym autokaru, stwierdzeniem epidemii lub zbiorowego zatrucia
potwierdzonego przez lekarza wojewódzkiego (lub powiatowego ),udziału zawodnika w zgrupowaniu kadry
wojewódzkiej lub narodowej oraz przyczynami siły wyższej.
6.25 Przełożenie zawodów z innych powodów może mieć miejsce jedynie za zgodą KGiD. Prośba o zmianę
terminu musi wpłynąć do organu prowadzącego rozgrywki minimum 10 dni przed datą wyznaczoną w
terminarzu spotkań pocztą elektroniczną, a po uzyskaniu zgody KGiD Klub przekładający termin spotkania
zobowiązany jest poinformować referenta ds.obsad KS WZPR Poznań nie później niż 7 dni przed meczem.
Jeżeli spotkanie przekładane jest na termin wcześniejszy niż podany w terminarzu analogicznie 10 i 7 dni liczy
się od terminu na który zawody są przełożone.
6.26 W I rundzie rozgrywek, za zgodą obu zespołów, może nastąpić zmiana gospodarza zawodów, jeżeli
wniosek wpłynie do KGiD na 10 dni przed wyznaczonym terminem zawodów.
§ 7. Sędziowie
7.1 Zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Komisję Sędziowską WZPR. KS WZPR zastrzega sobie
prawo dokonywania zmian w obsadzie sędziowskiej.
7.2 Sędziów stolikowych /mierzącego czas i sekretarza/ wyznacza gospodarz zawodów biorąc osoby z listy
sędziów WZPR, sędziów stolikowych WZPR lub z listy osób przeszkolonych przez KS WZPR do prowadzenia

obsługi stolika. Komisja Sędziowska sama będzie wyznaczać sędziów stolikowych w Klubach, u których na
zawodach mistrzowskich, stolik sędziowski będą obsługiwały osoby do tego nie przeszkolone.
7.3 W przypadku nie przybycia sędziów wyznaczonych przez KS WZPR w terminarzu rozgrywek do
prowadzenia zawodów, należy mecz rozegrać - sędziują sędziowie obecni na meczu według wyższości
uprawnień , a jeżeli nie ma żadnego sędziego - trenerzy zespołów.
7.4 Sędziowie są zobowiązani sprawdzić przed meczem przygotowanie obiektu do rozegrania zawodów oraz
wykonania innych obowiązków gospodarza wynikających z niniejszego Regulaminu Rozgrywek.
7.5 Sędziowie prowadzący zawody, dokonują weryfikacji wpisanych do protokołu zawodników i osób
towarzyszących, przed rozpoczęciem meczu zgodnie z pkt. 6.10 i 6.11. Odpowiadają też za prawidłowość
wpisów nazwisk i imion zgodnie z listą zgłoszeń. Sędziowie prowadzący sprawdzają, w przypadku nie
znajomości tych osób, obsadę stolika sędziowskiego potwierdzoną legitymacją lub w razie jej braku, innym
dokumentem ze zdjęciem. W przypadku podejrzenia poświadczenia nieprawdy

przez osobę

odpowiedzialną za drużynę w dokumentach przedstawionych do weryfikacji, sędziowie zobowiązani są do
zatrzymania listy zgłoszeń i karty zdrowia danego zawodnika, do weryfikacji przez KGiD.
7.6 Po zakończonym meczu sędziowie główni kontrolują w protokole prawidłowość zapisu, uzupełniają
rubryki dotyczące opisu meczu, podpisują protokół i oddają go osobie odpowiedzialnej za drużynę
gospodarzy. Wszelkie informacje wynikające z przebiegu zawodów ( kontuzje, kary - opisy ) należy umieścić
na 2-ej stronie protokołu zawodów.

§ 8. Postanowienia finansowe
8.1 Klub, który podpisał deklaracje przystąpienia do WZPR, zobowiązany jest wpłacić opłaty roczne w
wysokości ustalonej i płatnej w wyznaczonym przez Zarząd terminie / patrz Komunikaty i Zarządzenia KGiD /.
8.2 Klub zgłaszający drużynę do rozgrywek nowego cyklu wpłaca odpłatność zgodnie z Komunikatami i
Zarządzeniami KGiD za:
•składkę członkowską,
•wpisowe do rozgrywek
•weryfikację hali,
•licencję za rozgrywki młodzieżowe
•wydanie arkusza weryfikacji hali ,jeżeli nie posiada aktualnego
•kaucję – w przypadku Wielkopolskiej Ligi Mężczyzn
Potwierdzenia wszystkich opłat dokonywane są poprzez system baza.zprp.pl
8.4 Za niedopełnienie przez Klub, działaczy, trenerów, zawodników wymagań regulaminowych, Klub będzie
karany, karami dyscyplinarnymi i karami grzywny, ujętymi w niniejszym Regulaminie Rozgrywek.
8.5 Klub uczestniczący w rozgrywkach, który wnosi na piśmie protest do KGiD, a w późniejszym etapie do
Zarządu - w związku z rozgrywanymi zawodami mistrzowskimi - winien wnieść opłatę w wysokości podanej
w Komunikacie KGiD.
8.6 Wszelkie wpłaty należy dokonać przelewem na konto WZPR
8.7 Gospodarz zawodów reguluje należności finansowe sędziom i delegatowi zgodnie z pkt. 4.2 o niniejszego
regulaminu.
8.8 Jako odszkodowanie dla drużyny gospodarzy za nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny gości na
zawody mistrzowskie, ustala się zwrot udokumentowanych kosztów organizacji tych zawodów oraz karę
grzywny.
8.9 Jako odszkodowanie dla drużyny gości, za niestawienie się na zawody mistrzowskie drużyny gospodarza,
ustala się następujące wyliczone koszty :

- przejazd w dwie strony / maksymalnie 20 osób / II klasą pociągu pośpiesznego lub udokumentowany
rachunkiem koszt przejazdu autokarem
- diety wg obowiązujących przepisów / maksymalnie 20 osób /lub udokumentowany rachunkiem koszt
wyżywienia do wysokości obowiązujących diet ,
- koszty pobytu w hotelu / wg rachunku /, o ile taki pobyt zaistniał,
- kara grzywny.
8.10 Klub, który ma zapłacić odszkodowanie drużynie przeciwnej musi uregulować całkowitą należność w
ciągu 21 dni od daty otrzymania pisma z WZPR, lub pisma z kserokopiami rachunków z Klubu przeciwnego.
8.11 Jeżeli zawody mistrzowskie nie dojdą do skutku, a odwołane zostaną na tyle późno,

że gospodarz

poniesie koszty organizacyjne, to wówczas obie strony pokrywają je po połowie.
8.12 Jeżeli zawody mistrzowskie nie zostały dokończone z przyczyn niezależnych od obydwu drużyn / patrz
pkt. 6.15 i 6.16 / i zostało zarządzone ich dokończenie lub zawody zostały powtórzone, to wówczas obydwa
zespoły pokrywają koszty organizacji po połowie / ostateczna decyzja w tej sprawie należy do KGiD /.
Oznacza to, że zespoły zobowiązane są pokryć koszty po połowie, wliczając w to:
- przejazd i wyżywienie drużyny gości,
- zakwaterowanie drużyny gości / jeśli miało miejsce /,
- koszt delegacji sędziowskich,
- udokumentowane koszty organizacji zawodów mistrzowskich.
8.13 Jeżeli zespół gości nie przystąpi do zawodów mistrzowskich z nieusprawiedliwionych przyczyn, to
gospodarz może zażądać zwrotu kosztów organizacji zawodów.
8.14 Wszelkie sprawy sporne w przypadkach omawianych w pkt. 8.11-13 rozstrzyga KGiD i podejmuje decyzje
o wysokości należności na podstawie przedstawionych dokumentów.

§ 9. Weryfikacja
9.1 Weryfikację zawodów mistrzowskich organizowanych przez WZPR przeprowadza KGiD, na podstawie
protokołu zawodów, zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry w Piłkę Ręczną , Regulaminem Rozgrywek,
Regulaminem Rozgrywek ZPRP dla danej kategorii wiekowej oraz Zarządzeniami KGiD.

§ 10. Protesty
10.1 Klubowi przysługuje prawo wnoszenia protestu na piśmie w związku rozegranymi zawodami
mistrzowskimi do KGiD, w terminie do 48 godzin od zakończenia zawodów, listem poleconym lub za dowodem
doręczenia, z równoczesnym wpłaceniem kaucji.
10.2 Protest od weryfikacji, Klub może wnieść do Zarzadu na piśmie, w terminie 7 dni od daty otrzymania
komunikatu, z równoczesnym wpłaceniem kaucji.
10.3 W przypadku odrzucenia protestu przez KGiD, Klub ma prawo wnieść odwołanie od tej decyzji do
Zarządu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie z równoczesnym wpłaceniem kaucji w
wysokości 500 zł. Protesty od decyzji sędziów podjętych w czasie prowadzenia zawodów, dotyczące
interpretacji przepisów gry w piłkę ręczną, będą odrzucane bez rozpatrywania.
10.4 Protesty bez wpłacenia kaucji nie będą rozpatrywane.
10.5 W przypadku odrzucenia protestu - odwołania, kaucja przepada na rzecz WZPR.
10.6 W razie uwzględnienia protestu lub odwołania, kaucja podlega zwrotowi.
10.7 KGiD ma prawo zaliczenia kaucji na rzecz zadłużenia Klubu wobec okręgu.
10.8 Protest nie ma mocy wstrzymującej.
10.9 Protest dotyczyć może jednego, konkretnego meczu.
10.10 Wszelkie protesty muszą być rozpatrzone przez KGiD w ciągu 14 dni od daty wpływu, a odwołanie do
Zarządu na najbliższym posiedzeniu. Jeżeli rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji wymaga przeprowadzenia
dochodzenia lub przesłuchania stron, to termin rozpatrzenia protestu przez KGiD nie powinien przekroczyć
jednego miesiąca od daty wpływu.
10.11 Wszelkie protesty i odwołania dotyczące rozgrywek rozpatrywane będą zgodnie z Postanowieniami
ZPRP i niniejszym regulaminem rozgrywek.

§ 11. Kary
11.1 Za nieprzestrzeganie Przepisów gry w piłkę ręczną, niniejszego regulaminu i zarządzeń KGiD, Kluby będą
karane grzywnami zatwierdzonymi przez Zarząd.
11.2 Wysokość najwyższej kary grzywny ustala Zarząd i wynosi ona – 2 000 zł.
11.3 Nałożona na Klub kara grzywny musi być wpłacona zgodnie z podanym terminem płatności.
11.4 Brak wpłaty grzywny w wyznaczonym terminie powoduje podwojenie kary grzywny, brak wpłaty
podwojonej kary grzywny powoduje wniosek do Zarządu o zawieszenie Klubu

w prawach członka ZPRP co

skutkuje automatyczną weryfikację wszystkich rozegranych meczów danego Klubu jako walkower na korzyść
drużyny przeciwnej. Składanie odwołań

od nałożonej kary grzywny, nie zwalnia Klubu od obowiązku jej

wpłacenia w wyznaczonym terminie.
11.5 Wycofanie wniosku o zawieszenie w prawach członka ZPRP następuje automatycznie

z dniem

następnym, od daty dokonania wpłaty grzywny zwiększonej dwukrotnie. Od tego dnia, mecze rozgrywane
przez drużyny tego Klubu będą weryfikowane zgodnie z wynikiem uzyskanym podczas zawodów.
11.6 Kary grzywny nakładane na Klub za nie wywiązywanie się z Przepisów zawartych w niniejszym
Regulaminie Rozgrywek oraz innych poleceń wydanych przez KGiD lub Zarząd :
•Rozegranie meczu w innym terminie, bez zgody KGiD - 300,00 zł
•Brak dokumentów wymaganych do weryfikacji (za każdy brak) - 50,00 zł
•Udział w meczu nie zgłoszonego, nie uprawnionego zawodnika - 200,00 zł
•Brak przygotowania obiektu do zawodów - 200,00 zł
•Brak protokołu zgodnego z wymogami ZPRP - 50,00 zł
•Nieczytelne wypełnienie lub skreślenia w protokole zawodów oraz brak nazwy zespołów, rodzaju meczu,
daty, godziny, miejsca rozegrania zawodów lub numeru meczu - 50,00 zł
•Brak jednolitych w zespole i kontrastowych z drużyną gospodarzy estetycznych strojów oraz brak numerów
na koszulkach - 50,00 zł
•Brak zabezpieczenia medycznego na zawodach oraz walkower - 200,00 zł
•Brak porządku przed, podczas i po zawodach -= 200,00 zł

•Brak dokumentów wymaganych Regulaminem Rozgrywek - 50,00 zł
•Nieprzestrzeganie regulaminu rozgrywek - 150,00 zł
•Oddanie meczu lub turnieju ( dotyczy kategorii dzieci i i dzieci mł )walkowerem plus udokumentowane
koszty organizacji – 1000,00 zł
•wycofanie drużyny po ogłoszeniu komunikatu nr 1, a przed rozpoczęciem

rozgrywek - 300,00 zł

•Wycofanie drużyny w trakcie rozgrywek - 500,00 zł
•Brak odpowiedzi /korespondencji/ na pisma WZPR wymagające odpowiedzi - 50,00 zł
•Opóźnienie zawodów z winy gospodarza - 100,00 zł
•Opóźnienie zawodów z winy gości - 100,00 zł
•Nieterminowe przysłanie protokołu - 100,00 zł
11.7 Kary za przewinienia zawodników:
1) wybitnie niesportowe zachowanie się tj. w przypadkach naruszeń przepisów gry podlegających karaniu na
podstawie przepisu 8:10„Przepisó w gry w piłkę ręczną” – kara odsunięcia od udziału od 1 do 12 zawodów
mistrzowskich;
2) szczególnie niebezpieczne, brutalne zagrania lub wyjątkowo lekkomyślne zachowanie wobec przeciwnika
podlegające karaniu zgodnie z przepisem 8:6 – kara odsunięcia od 1 do 12 zawodów mistrzowskich;
3) niesportowe zachowanie przed lub po zawodach, w sytuacjach wskazanych w przepisie 16:11, opisane
przez sędziów w protokole zawodów lub pisemnym sprawozdaniu – kara odsunięcia od 2 do 6 zawodów
mistrzowskich.
11.8 Kary dla trenerów i osób towarzyszących:
•2-ga żółta kartka lub wykluczenie /pierwsze/– grzywna dla klubu - 50,00 zł
•3-cia żółta kartka lub wykluczenie /drugie/ – odsunięcie od udziału w pierwszym, kolejnym meczu oraz
grzywna dla klubu - 100,00 zł
•1-sza czerwona kartka – kara grzywny dla klubu odsunięcie od udziału w pierwszym, kolejnym meczu
mistrzowskim - 150,00 zł
•4,5,6-ta żółta kartka – kara grzywny odsunięcie od udziału w pierwszym, kolejnym meczu - 200,00 zł

•wykluczenie /trzecie/ - kara grzywny odsunięcie od udziału w dwóch kolejnych meczach - 300,00 zł
•2-ga czerwona kartka – kara grzywny dla klubu odsunięcie od dwóch kolejnych meczów mistrzowskich 350,00 zł
•7-ma i następne żółte kartki – kara grzywny odsunięcie od dwóch, kolejnych meczów mistrzowskich - 250,00
zł
•wykluczenie /czwarte i następne/ - kara grzywny odsunięcie od trzech kolejnych spotkań mistrzowskich 400,00 zł
•3-cia czerwona kartka – kara grzywny dla klubu odsunięcie od 3 kolejnych meczów mistrzowskich - 500,00
zł
•4-ta czerwona kartka – kara grzywny dla klubu dyskwalifikacja na okres 6-ciu miesięcy - 700,00 zł
•5-ta czerwona kartka – kara grzywny dla klubu dyskwalifikacja na okres 1 roku

- 1 000,00 zł

•Otrzymana czerwona kartka nie anuluje otrzymanych żółtych kartek
•Za poświadczenie nieprawdy w dokumentach zgłoszeniowych zespołu przedstawionych do
weryfikacji – osoba odpowiedzialna za drużynę zostanie ukarana roczną bezwzględną dyskwalifikacją
•Kara odsunięcia dotyczy wszystkich kategorii rozgrywek, również seniorów
•Kara dyskwalifikacji nie może być zmniejszona
•W przypadku wysoce niesportowego zachowania kara może być zwiększona o 100% /kara grzywny i
kary porządkowe/
•Niesportowe zachowanie po zawodach, opisane w protokole zawodów lub w dodatkowym opisie
sędziów prowadzących zawody, traktowane będzie jako kartka czerwona
•Do opisu lub uwag w protokole zawodów, lub poza nim, kluby mogą złożyć odwołanie w terminie 7
dni. O opisie należy zawiadomić osobę odpowiedzialną za drużynę.
•Kartki żółte z poprzedniego sezonu nie są zaliczane do sezonu następnego Wszystkie dyskwalifikacje
udzielone w związku z zawodami i wybitnie niesportowe zachowania muszą być szczegółowo opisane
przez sędziów na drugiej stronie protokołu zawodów.
•Dyskwalifikacje powodują automatyczne zawieszenie na okres 14 dni - czas na podjęcie decyzji przez
KGiD o wysokości kary ponad obligatoryjne 14 dni.
•Odsunięcie od określonej liczby zawodów dotyczy liczby kolejnych zawodów danej klasy rozgrywek
mistrzowskich i rozgrywek o Puchar Polski. W tym czasie zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych
zawodach mistrzowskich, w żadnej grupie wiekowej oraz być powoływanym do kadry wojewódzkiej i
kraju.

11.8 Od powyższych kar nałożonych przez KGiD przysługuje odwołanie do Zarządu WZPR w terminie nie
późniejszym niż 30 dni od nałożenia kary. Zarząd rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu lub
w trybie obiegowym. Warunkiem przyjęcia odwołania przez Zarząd jest wpłacenie na konto WZPR
kaucji w wysokości 500 zł.

§ 12. Awanse i nagrody
12.1 Po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich trzy pierwsze drużyny w każdej kategorii rozgrywkowej
otrzymują nagrody. Zarząd ma prawo ustalić i zatwierdzić inne formy nagród dla wszystkich drużyn biorących
udział w rozgrywkach
12.2 Drużyny, po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich, uzyskują awans do wyższego szczebla rozgrywek.
Dotyczy to rozgrywek:
- Wielkopolska Liga Mężczyzn,
- ligi wojewódzkiej juniorek i juniorów,
- ligi wojewódzkiej juniorek młodszych i juniorów młodszych,
- ligi wojewódzkiej młodziczek i młodzików,
- ligi wojewódzkiej dzieci dziewczynek i chłopców,
12.3 W przypadku rezygnacji zespołu, który uzyskał awans do rozgrywek klasy wyższej, w takim przypadku
awans uzyskuje następny zespół, wg kolejności zajętego miejsca w rozgrywkach wojewódzkich / tylko do
trzeciego miejsca /.
12.4 Zespół, który podczas sezonu rozgrywek wojewódzkich oddał mecz walkowerem nie może
reprezentować WZPR w rozgrywkach centralnych ZPRP.

3. ZARZĄDZENIA KOŃCOWE
§ 13. Sprawy inne
13.1 Jeżeli w niniejszym Regulaminie Rozgrywek mowa jest o KGiD, dotyczy to KGiD WZPR.
13.2 Jeżeli w niniejszym Regulaminie Rozgrywek mowa jest o Zarządzie, dotyczy to Zarządu WZPR.
13.3 W niniejszym Regulaminie Rozgrywek przyjęto formę pisowni w liczbie pojedynczej oraz rodzaju
„męskiego”.
13.4 Zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie, zawodnicy są zobowiązani do reprezentowania barw kraju czy
województwa.
13.5 O powołaniu do reprezentacji kraju czy województwa na zgrupowanie, konsultację Klub musi być
powiadomiony najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia w/w akcji.
13.6 Nieusprawiedliwiona nieobecność na akcji kadrowej spowoduje konsekwencje dyscyplinarne dla
zawodnika oraz klubu.
13.7 Kluby macierzyste są zobowiązane do powiadomienia zawodnika o wymienionej akcji, terminie i miejscu
zbiórki, wyposażeniu zawodnika w sprzęt sportowy itp. oraz powiadomić ZPRP lub WZPR na 5 dni przed
terminem zbiórki o udziale zawodnika.
13.8 Zawodnicy wyznaczeni do reprezentacji kraju, województwa, a powołani na zgrupowanie, konsultację,
zawody itp. podlegają kierownictwu ekip od chwili przybycia na miejsce zbiórki do czasu zakończenia akcji.
13.9 Wszelkie wykroczenia dyscyplinarne podczas wyjazdów zagranicznych, zawodów w kraju, zgrupowań i
konsultacji kadry podlegają karze jak czyny popełnione podczas trwania zawodów.
13.10 Zawodnikom powołanym na zgrupowanie, konsultację itp. nie wolno w okresie, na który zostali
powołani, brać udziału w rozgrywkach towarzyskich organizowanych przez okręg macierzysty lub macierzysty
Klub, natomiast mogą uczestniczyć w rozgrywkach mistrzowskich, jeżeli odbywają się w tym terminie, i za
zgodą kierownictwa ekipy.
13.11 KGiD ma obowiązek, na wniosek zainteresowanego Klubu, dokonać zmiany terminu zawodów
mistrzowskich tego Klubu, którego przynajmniej jeden zawodnik został powołany na zgrupowanie kadry w
czasie trwania rozgrywek.
13.12 Niniejszy regulamin sporządzony został na podstawie:

- „Przepisów gry w piłkę ręczną”,
- Przepisów i zarządzeń KGiD WZPR oraz KRM ZPRP,
- Zarządzeń Wydziału Szkolenia WZPR i ZPRP.
13.13 Ostateczna interpretacja nie ujętych spraw, należy do KGiD oraz Zarządu. Wszelkie decyzje KGiD i
Zarządu są ostateczne.
13.14 Decyzje KGiD i Zarządu podawane mailem są obowiązujące.
13.15 Z dniem wprowadzenia niniejszego regulaminu tracą ważność poprzednio wydane regulaminy
rozgrywek.
13.16 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd WZPR i wchodzi w życie z dniem 01.09.2017

Przewodnicząca KGiDWZPR Poznań
( ~ ) Karolina Peda
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